Beslutningsreferat – Korning Lokalråd
Mødedato: Mandag den 28-10-2019 kl. 19:00-20:30
Mødested: Hos Fridtjof, Gammelby
Mødedeltagere: Fridtjof Stidsen, Claus Hellesøe, Michael Jakobsen, Egon Christensen, Lene
Thorgaard og Ole Østergaard
Afbud fra Martin Therkelsen
Pkt. dagsorden
Referent:
Ole Østergaard
1. Godkendelser
1.1 Godkendelse af
referat fra sidst, som
var d. 16. september

Referat godkendt

1.2 Ligeledes nuværende
dagsorden.

Dagsorden godkendt.

2. Siden sidst, herunder
meddelelser og
opfølgning.

a. Fridtjof har kontakt til Michael J om adgang til åen af den vej, som
er adgangen til nr. 29 ved åen. Foreløbig afslag da ejendommen
søges solgt.
b. Den ene grund på Fredsbovænget er på vej tilbage til kommunen.
Hvornår den kommer officielt til salg er uvist.
c. Sisse har sagt ja til at blive brobygger i stedet for Egon. Lokalrådet
hilser Sisse velkommen.
d. Møde i det fælles Landdistriktsråd på Hedensted rådhus tirsdag d.
19-11-2019. Fridtjof, Ulrik og Claus deltager.
e. GSV er forespurgt, om de vil etablere legeplads på Midtvejs
byggeriet. Fridtjof har endnu ikke fået noget svar tilbage.
f. Det er svært at finde statister til en busreklame for FlexBus.
Lokalrådet er dog indstillet på at møde op, hvis det bliver
nødvendigt, selv om ingen i rådet anvender bussen.

3. Boligmesse i Horsens

Messen er 9. og 10. november fra 10 – 17
Lotte foreslår at vi tilbyder børnene at male på kastanjer.
Derudover køber vi lidt småkager.
Bemandingsplanen er endnu lidt tynd. Vi forsøger at få nogle
deltagere fra skolebestyrelsen.

4. Skolens Jubilæumsfest

Vi har givet tilsagn om 500 kr. til underholdning af børnene
(tryllekunstner) via Korninghus.
Vi laver en lille stand med støtte til Korninghus ud fra følgende
betragtninger:
•

Vi mangler et sted til afholdelse af Lokalrådets møder

•

Vi mangler et sted til afholdelse af generalforsamling

•

Vi mangler et sted at kunne arrangere fælles spisning.

•

Vi mangler et sted til fælles arrangementer.

Claus, Egon og Ole har givet tilsagn om at stille standen op fredag
aften.

5. Generalfforsamling

Ulrik får bestilt klubhuset
Martin og Fridtjof er på valg. Fridtjof genopstiller.

6. Stiforbindelser

Vi får indtegnet de muligheder, der bliver for ture i området.

7. Byskilt

Der er forslag om at flytte byskiltet på Korningvej ved Pebringsvej til
en placering ud for Pebringsvej og dermed fortovet.

8. Hjemmesiden

Ulrik har været til møde med ”Landsbyapp’en”.
Karsten er fuldt klar over, hvordan den nye hjemmside skal virke. Det
er så nu op til os selv, at komme videre.

9. Oprydning

Lene undersøger for os, om Lokalrådet må iværksætte en oprydning
på den ledige byggegrund på Fredsbovænget samt mulighed for
opdatering af de to store skilte op Korningvej.

10. Kommende møder

Næste møde bliver 13. januar hos Egon, Nørremarksvej med mindre
der dukker presserende sager op.
Dermed er mødet 2. december hos Egon aflyst.

