Beslutningsreferat – Korning Lokalråd
Mødedato:Mandag den 07-11-2018 kl. 19:00-20:30.
Mødested: Hos Martin, Fredsbovænget
Mødedeltagere: Fridtjof Stidsen, Ulrik Nielsen, Egon Christensen, Lene Thorgaard, Martin
Terkelsen og Ole Østergaard. Desuden Karsten Pedersen til punktet om hjemmeside.
Afbud fra, Jakob Villefrance og Michael Jakobsen
Pkt. dagsorden

Referent:

1.1 Godkendelse af
referat fra sidst, som
var d. 01. oktober

Ingen kommentarer til referat.

1.2 Ligeledes nuværende
dagsorden.
2. Hjemmeside

Ole Østergaard

Dagsorden godkendt.

Der er stor enighed om at skifte leverandør af hjemmeside.
Vores hjemmeside er opbygget med hjælp fra Pointe, som er dyr at
samarbejde med.
Teknisk set er den nuværende hjemmeside besværlig at arbejde
med, og kræver næsten altid bekostelig assistance fra Pointe, hvis
noget skal laves om.
Vi opsiger vores aftale til hurtigst mulig afvikling. Vi checkede, at
navnet tilhører Lokalrådet, hvilket er tilfældet.
Lokalrådet siger tak til kommunens tilbud om hjælp til opbygning af
en ny hjemmeside. Lene påtog sig at bede Susanne Ernst tage
kontakt til Karsten med hensyn til det praktiske. Ole opsiger hos
Pointe.

3. Siden sidst, herunder
meddelelser og
opfølgning.

a. Referat fra Susanne Ernst. Der er stadig penge i begge
landdistriktspuljer, så ansøgninger er fortsat velkomne.
b. Sti: Jeppes sti er færdiggjort med opsætning af markeringspæle
og en infostander. Stien er med på kommunens app over stier i
Hedensted kommune.
c. Grunde: Se pkt. 5
d. Boligmessen i Horsens: Se pkt. 4
e. Fælles møde med kommunen d. 19.11. se pkt. 9

4. Boligmessen i Forum
Horsens.

Lene har sørget for genoptrykning af den ene folder, så vi i alt har 3
forskellige at kunne uddele på standen.
Ud fra vagtplanen, som Fridtjof har fået på plads, starter Ole lørdag
kl. 9 og medbringer foldere og noget spiseligt til uddeling.
Det gør naturligvis messen i Horsens lidt mindre spændende, når vi
reelt ikke har grunde at sælge til interesserede. Vi holder dog fanen
højt og gør vores bedste på standen.

5. Byggegrunde.

Der er faktisk ikke flere byggemodnede grunde til salg i Korning. De
ikke bebyggede grunde er enten solgt eller reserverede.
Der er desværre ikke umiddelbart udsigt til at flere grunde bliver

byggemodnede, da byrådet først skal have afklaret det videre forløb i
hele kommunen i løbet af januar 2019.
Både Fridtjof og Jeppe Mouritsen forsøger at lægge lidt pres på
forvaltningen.
6. Græsslåning

Ole laver faktura til kommunen for at få udbetalt det aftalte beløb for
at holde byggegrundene pænt slået.
Fridtjof afregner med Ivan.
Vi får desværre nok ikke en tilsvarende aftale næste år, eller i hvert
fald stærk begrænset grundet salget af grundene.

7. Beplantning.

Ole skriver til Mads om lokalrådets valg af ny beplantning på det
trekantede bed ved Klaksmøllevej/Gammelby.
Valget er faldet på en Ginko biloba (tempeltræ) og prydgræsser i
bunden.

8. Regnvandsbassin

Lokalrådet udskyder beslutning om en form for sikring af det
udvidede regnvandsbassin på Fredsbovænget indtil vi ser, om det
lykkes at få etableret nogle ekstra parkeringspladser mellem skolen
og regnvandsbassinet og hvordan de så bliver udformet.
Det kan eventuelt med fordel kunne laves en afgrænsning ud mod
regnvandsbassinet med nogle vandrette stolper. Vi må dog også tro
på, at skråningerne på bassinet bliver lavet efter forskrifterne, så det
ikke er livsfarligt at falde i bassinet.

9. Fællesmøde med
Hedensted kommune.

Martin deltager, og får følgende punkter med:
a. Forslag om at kommunen opretter en ”driftspulje”, så
lokalrådene kan få hjælp til driften af det efterhånden
omfattende pasnings- og vedligeholdelses arbejde, der sker af
frivillige.
b. Byggemodning af flere grunde i Korning.

10. Generalforsamling

Generalforsamlingen, som igen i år holdes i forlængelse af
Borgerforeningens bliver i 2019 den 29. januar.
Ole laver udkast til Lokalrådets dagsorden.
Ulrik bestiller klubhuset.
Borgerforeningen betaler fortæring, Lokalrådet betaler leje af
klubhuset.

11. Næste møde

Mandag d. 10/12 hos Ole, Gammelby 31, kl. 16:30
Optakt til generalforsamling 23.01.2019 hos Egon, Nørremark kl.
19:00.

