
Beslutningsreferat – Korning Lokalråd 

Mødedato: Tirsdag den 07-08-2018 kl. 19.00-21.00. 
Mødested: Hos Ole i Gammelby 
Mødedeltagere: Fridtjof Stidsen, Egon Christensen, Martin Therkelsen. 

Afbud fra Ulrik Nielsen, Jakob Villefrance, Michael Jokobsen og Lene Thorgaard 
 
Pkt. dagsorden Referent: Ole Østergaard (referat udsendt 27-08-2018). 

1. Godkendelse af referat 
fra sidst, som var d. 22. 
maj. Ligeledes 
nuværende dagsorden. 

Ingen kommentarer til referat. 
Dagsorden godkendt. 

2. Siden sidst, herunder 
meddelelser og 
opfølgning. 

a. Orienteringsmødet omkring separering af kloak blev gennemført 
med et flot antal fremmødte. Et godt møde med god spørgelyst. 

b. Persondataloven: Lene har meldt tilbage, at Lokalrådet ikke skulle 
komme i problemer med den nye lov. 

c. Trappe og hæk ved Gadekæret er blevet rettet op. 
d. Retablering efter nedgravning af fibernet er blevet ordentligt 

afsluttet. 
e. Artikler fra Horsens Folkeblad. Ole har sendt links til Karsten, som 

bliver lægger ind på Korning-by.dk 
f. Kommunen har inviteret til informationsaftener om hvordan man 

kan benytte de sociale medier med vægt på Facebook og lidt på 
Instagram. 
Der er fire forskellige datoer (samme emne), som er: 

• Tirsdag d. 11. september  
• Torsdag d. 13. september  
• Mandag d. 17. September  
• Onsdag d. 19. September 

Placering af møderne er ikke offentliggjort endnu. 

3. Bosætning i Korning De nye beboere på Fredsbovænget er flyttet ind. De forventer at 
engagere sig i nogle af aktiviteterne i byen, når de er på plads 
indflytningen. 
Vi ønsker fortsat besøg af både Home og Middelfart Sparekasse. 
Da der er sket en del udskiftning hos Home, skal invitationen fornyes.  
Grundet Danske Bank’s ejerskab af Home, ønsker de to af gode 
grunde ikke at deltage i samme møde. 
Vi tager sagen op igen efter næste møde, hvor Borgmesteren 
deltager. 
  

4. Opsætning af stolper 
på Jeppes sti  

Vi har fået bevilget penge til markeringsstolper på Jeppet sti.  
Det bliver dog først muligt at sætte stolperne i jorden, når vi har fået 
en del regn, da jorden nu er alt for hård. 



Ole bestiller stolperne hjem fra Naturstyrelsen. 

5. Eventuel plantning af 
frugttræer. 

Der er forslag om at plante frugttræer langs det udvidede 
regnvandsbassin på Fredsbovænget. Kan Lene undersøge, om 
kommunen stadig tilbyder at sponsere frugttræer ? 
Inden beslutning skal vi dog først have tilladelse af Hedensted 
Spildevand, som står for vedligeholdelsen. 
Vi skal også have aftalt, hvem der i givet fald skal passe 
frugttræerne. 

6. Forskønnelse af 
Gammelby efter 
opgravning – 
trafiksikkerhed. 

Ole taler med Vibeke om hvilke planter, der vil egne sig til trekanten 
ved gadekæret. Vi har lovet Kommunen at vende tilbage med vores 
ønske. 
I dag har Gammelby en hastighedsdæmper i den meget hullede 
asfalt. Der bliver ikke lavet anden trafikdæmpning i forbindelse med 
renoveringen, men det kan blive aktuelt, hvis farten på vejen blive 
væsentlig højere efter renoveringen. 

7. Laugene Fridtjof spørger, om vedligeholdelse af træ på både naturstil og 
gadekær trænger i en ”opfriskning”. 
Efter mødet har både Martin F. og Jørgen H. oplyst, at shelterne er 
”vedligeholdelsesfri”. Dog kan der være en ide i at give bjælke 
enderne noget olie. 
Gert Bruntse, som har leveret de fleste af lærketræsbrædderne til 
naturstien,, fraråder at give lærk nogen behandling. Erfaringen siger, 
at det sjældent bliver pænt og lærketræet er fra naturens side godt 
imprægneret.   
Shelterne har desværre mistet alle de sten, som skal holde dug og 
græstørv på plads på tagene. 
Gadekæret har et eller flere brædder, som er ved at være rådne. 
Ole skriver til ”formændene” for de to laug med opfordring til at 
planlægge en arbejdsdag. Er de forventede udgifter til opfriskningen 
op i tusind kroners klassen, vil Lokalrådet gerne vide det, så vores 
begrænsede midler kan fordeles. Kommunen og andre er svære at 
få penge fra, da udgifterne betragtes som drift. 

8. Nye tiltag Møder om sociale medier er behandlet under pkt. 2  

9. Besøg af 
Borgmesteren. 

Mødet er aftalt til 11.09.2018 kl. 19 – 21 i Klubhuset. 
Fridtjof inviterer byens foreninger til at deltage med 1 eller 2 
personer. 

10. Næste møde Mandag d. 3. septemberkl. 17 hos Fridtjof (Gammelby 35) som 
formøde til tirsdag d. 11. september kl. 19 – 21 i Klubhuset hvor 
Borgmesteren er gæst. 

 


