
Beslutningsreferat – Korning Lokalråd 

Mødedato: Torsdag den 16-09-2019 kl. 19:00-20:30 
Mødested: Hos Ulrik, Eriknauer 

 Mødedeltagere: Fridtjof Stidsen, Martin Therkelsen, Claus Hellesøe, Michael Jakobsen, Egon 
Christensen og Lene Thorgaard 
Afbud fra Ole Østergaard 
Pkt. dagsorden Referent: Ole Østergaard  

1. Godkendelser  

1.1 Godkendelse af 
referat fra sidst, som 
var d. 17. juni 

1.2 Ligeledes nuværende 
dagsorden. 

Referat godkendt 
 

   
 Dagsorden godkendt. 

2. Siden sidst, herunder 
meddelelser og 
opfølgning. 

a. Egon har lavet en ny rende ved kilden ved shelterpladsen. 
b. Der er møde d. 19. November på Hedensted Sognegård. Ulrik og 

Egon deltager. 

3. Gadekær Kommunen har været ude at elektrofiske i gadekæret. Denne gang 
er der fanget 14 fisk. 
Kommunens folk er positive med hensyn til at vi må fjerne grøde før 
april eller i efteråret. Skal dog aftales næmere. 
Der kan ikke etableres springvand i selve gadekæret grundet 
forekomst af den store vandsalamander. 
Vi kan søge om at få gadekæret nedklassificeret, så der muligvis kan 
etableret springvand på fliserne. 

4. Boligmesse i Horsens Kirsten har lavet et meget fint udkast til reviderede foldere. 
Antal indbyggere i Korning er måske sat lidt lavt. 
Vi skriver Facebook siden på. 
Vi bestiller 250 foldere. 
Martin og Lotte kommer med forslag til, hvordan vi tiltrækker folk til 
standen. 
M.h.t. bemandingen ser vi tiden an. 

5. Skolens jubilæumsfest 
lørdag den 23. 
november 

Dette blev drøftet om vi skal have en stand. Det var der stemning for. 

6. Stiforbindelser Vi havde et meget fint møde men lokalrådene fra Hornborg, 
Flemming og Vrønding. 
Med hensyn til udvidet stisystem, så er Niels Bie meget positiv. Han 
har jord ned til Gesager Å på Vrønding siden, og har også lejet jord 
mellem Hornborg og åen. 
Han har på eget initiativ lavet en sti fra gadekæret i Vrønding ned til 
åen og langs den hen til den jord, som hører til Bie ejemdom. Altså 
en pæn rundtur. 



Det vil kræve en ny bro, hvis der skal laves en forbindelse på Korning 
siden. 
Vi prøver at få sat gang i Facebook gruppen igen (Claus) 

7. Kommunens 
planstrategi 

Kommunens planstrategi revideres løbende, men handler mest om 
de store byer i kommunen. 
Fridtjof laver et svar. 

8. Brobygger ordningen Der er enighed om, at det er en rigtig god ordning. 
Sisse spørges, om hun kunne være interesseret i at erstatte Egon. 

9. Hjemmesiden D. 9. oktober er der møde med app’en ”Min Landsby”, som 
kommunen har indgået samarbejde med. 
Bagefter er der møde med Susanne Ernst og går alt efter planen, kan 
de nye hjemmeside være oppe at køre inden Nytår. 

10. Byggegrunde Der er lovet 2 gunde mere matrikuleret, men de fremgår endnu ikke 
af hjemmesiden. 
Det ville være godt, hvis vi kunne få lov at se tegning over de nye 
dobbelthuse. 
Vi spørger GS, om det er muligt. 

11. Kommende møder Næste møde er 28. oktober hos Fridtjof. 
Dernæst 2. december hos Egon. 

12. Generalforsamling Generalforsamlingen bliver den 28. januar, 2020 

 


