Beslutningsreferat – Korning Lokalråd
Mødedato: Onsdag den 31-05-2020 kl. 19:00-21:00
Mødested: Hos Ole, Korning Gammelby
Mødedeltagere: Fridtjof Stidsen, Egon Christensen, Lene Thorgaard, Claus Hellesøe, Leif Højris og
Ole Østergaard
Afbud fra Michael Jacobsen
Pkt. dagsorden
Referent:
Ole Østergaard
1. Godkendelser
1.1 Godkendelse af
referat fra sidst, som
var d. 13. januar

Referat godkendt med følgende bemærkninger: Martin Terkelsen er
udtrådt og Leif Højris deltog i mødet som nyt medlem.

1.2 Ligeledes nuværende
dagsorden.

Dagsorden godkendt.

2. Siden sidst, herunder
meddelelser og
opfølgning.

a. Affaldsindsamlingen er flyttet til 19. september.
b. Naturstien er blevet flittigt brugt under coronanedlukningen.
Shelterpladsen ligeledes og folk er faktisk begyndt at betale for
det brænde, der bruges .
c. Der er blevet malet hajtænder på Gammelby både ved Midtvej og
O. Lerchesvej, så vigepligtsforholdene nu er tydeliggjort.
En helt uofficiel observation er, at hastigheden er gået ned på
stykket fra Midtvej til Lerchesvej.
d. Der er udlejet 7 af de 10 lejligheder i det nye byggeri på midtvej.
e. Vand over vejen ved gadekæret er stadig et problem, og der er
tilsyneladende ikke forsøgt gjort noget ved det.

3. Hjemmeside

Lene tager kontakt til Susanne Ernst igen.
Susanne bedes koordinere møde med de implicerede (Karsten,
+Claus, Ulrik), så vi kan komme i gang.

4. Skridsikring på spange
og bro på Naturstien.

Ole søger den ”lille” pulje om penge til materialerne (rionet 4mm,
kramper og en boltsaks) i alt 3.500 kr.
Vi går dog først i gang, når vi forhåbentlig har modtaget besked og
godkendelse af ansøgningen.
Så skal der sikkert arrangeres en arbejdsdag, da alt arbejdet er
manuelt og at der er grænser for, hvor tæt vi kan komme på
spangene med transport materiel.

5. Sti fra åen mod nord til
Vrønding.

Desværre er der en fejl på det kort, vi har anvendt, så den markerede
sti fra Vrønding ikke er placeret rigtigt.
Broen over åen skal så placeres et andet sted. Desværre er den
løsning blevet afvist af lodsejeren på Vrønding siden.
Sagen stilles i bero indtil der kommer en melding fra Vrøndig lokalråd
om, at den ændrede placering er accepteret.
På Korning siden lidt skuffelse selv hos den ene berørte lodsejer.

6. Mini bondegård

Max afviser at lade jorden mellem Qvist og Østergaard anvende til en
mini bondegård.
Fridtjof har spurgt kommunen, om den store grund (Gammelby nr.

28) kan anvendes til formålet, da kommunen tilsyneladende har
opgivet at byggemodne den.
En del af grunden skal formentlig anvendes til at løse problemet med
vand i den del af Gammelby.
7. Pasning af kommunale
grunde.

Tvangsauktionen over de to ikke bebyggede grunde på
Fredsbovænget er berammet til først i september.
Pasning af arealerne er ikke på plads grundet de uafklarede forhold
om ejerskabet.
Kommunen har forberedt byggemodning af 2 ekstra grunde på
Fredsbovænget.
Kommunen har placeret nogle kantsten på den af de ubebyggede
grunde. Det er ikke kønt!

8. Manglende fortov langs
Ussingvej.

Kommunen har afslået at etablere fortov med fliser på det stykke,
som mangler på vestsiden.
Vi arbejder videre med sagen.

9. Trafiksikkerhed.

Planen er efter sigende kommet i høring – men hvor kan den findes?

10 Laugsfest

Vi vælger at udskyde laugsfesten til 2021.

11. Misbrug

SSP er blevet inddraget i en sag om hashmisbrug på stadion.

12. Næste møde

Ikke aftalt dato – Fridtjof indkalder når der er behov for det.

