Beslutningsreferat –.Korning Lokalråd
Mødedato: Onsdag den 07-10-2020 kl. 19:00-21:00
Mødested: Hos Egon, Korning Nørremark
Mødedeltagere: Fridtjof Stidsen, Egon Christensen, Claus Hellesøe, Leif Højris, Michael
Jacobsen, Lene Thorgard og Ole Østergaard
Pkt. Dagsorden
1. Godkendelser

Referent:

Ole Østergaard

1.1 Godkendelse af
referat fra sidst,
som var d. 19.
august.
1.2 Ligeledes
nuværende
dagsorden

Referat godkendt dog med den kommmentar, at næste møde er 7.
oktober og ikke 7. november, som det står i referatet.

Godkendt.

2. Siden sidst, herunder a) Der er blevet drænet på Gammelby 28.
meddelelser og
Manglende fortov på Midtvej laves først til efteråret, hvis der er penge
opfølgning.
til det
b) Der er gået et træ (Korea kornel) ud ved gadekæret.
c) Vi har formelt sagt farvel til Susanne Ernst og velkommen til Niels
Top..
d) Merringvej er stadig på planen. Johan Stadil er på sagen.
e) Grønne områder: Ole sender faktura til Kommunen.
f) Michael træder formelt ind som Borgerforeningens repræsentant i
stedet for Ulrik.
3. Hjemmeside

Ole sender gamle referater til Claus, så de kan blive samlet et sted.
Claus fortæller, at der af og til kommer materiale til hjemmesiden, men
mængden afspejler sikkert fint de lave aktivitet grundet Corona
restriktioner.
Vi mener ikke, at foreningerne (specielt Borgerforeningen) skylder nogle
penge ti hjemmesiden.

4. Arbejdsaften.

Vi fik lagt rionet til skridsikring og trimmet i buskadset.
Vi foreslår Niels Top at ”overskuddet” fra skridsikringen (ca- 1500 kr.)
kan overføres til at erstatte det udgåede træ (pkt. 2c). Ellers søger vi den
lille pulje. (Ole)
Ole forhører sig hos Annette Lejgaard, om der kan laves en aftale om
trimning omkring vejskilte i stil med den vi har på de ubebyggede
grunde. Annette oplyste, at kommunen har sat folk på opgave, og de er
på vej rundt, så sagen droppes.

5. Borgerbudgettering

Vi tilkendegiver vores fortsatte interesse..

6. Generalforsamling.

Datoen ligger fast 26-01-2021.
Vi foreslår den sædvanlige fordeling.

7. Klyngesamarbejde.

Vi lægger hovederne i blød til næste møde med hensyn til, hvilke
emner, der kan være interessante at tage op.
Vi synes, det er værd at forsøge at holde liv i det spirende samarbejde
også på tværs at kommune grænsen (Hedensted/Horsens), selv om
planerne med en fornyelse af broen over Gedsager å ved Korning
Nørremark måtte skrinlægges.

8. Byggegrunde.

Nr. 12 på Fredsbovænget er solgt, Så p.t. er det kun nr. 14, som er
ledig.
Vi afventer stadig med hensyn til opdatering af infotavler.

9. Nye tiltag

Der er blevet oprettet en pulje til kulturformål.

10. Korning Skole fremtid

Skolen har indkaldt foreninger til møde d. 23-11-2020 19-21 for at drøfte
skolens fremtid i lyset af de små årgange, der er udsigt til.

11. Eventuelt

Naturstien: Egon foreslår at vi aktivt går ind i forsøget på at erhverve
skoven omkring Naturstien. Men hvordan kan vi skaffe financiering?

12. Næste møde

Torsdag d. 19-11-2020 hos Fridtjof

