
Beslutningsreferat – Korning Lokalråd 

Mødedato: Onsdag den 08-05-2019 kl. 19:00-20:30 
Mødested: Hos Martin, Fredsbovænget 
 

 
Mødedeltagere: Fridtjof Stidsen, Martin Therkelsen, Ulrik Nielsen, Egon Christensen, Michael 
Jakobsen, Lene Thorgaard og Ole Østergaard.  
Afbud fra Claus Hellesøe 

1. Afbud fra:  
 
Pkt. dagsorden Referent: Ole Østergaard  

1.1 Godkendelse af 
referat fra sidst, som 
var d. 25. marts 

1.2 Ligeledes nuværende 
dagsorden. 

Ingen kommentarer til referat. 
 

   
 Dagsorden godkendt. 

2. Siden sidst, herunder 
meddelelser og 
opfølgning. 

a. Busruter – Martin er blevet lovet noget materiale, som kan lægges 
på Facebook. 

b. Fridtjof har fået afslag på ansøgning om penge til frugttræer. 
c. Græsklipning: Kommunen vil kun indgå aftale om Gammelby 28. 

Det undrer os noget, at det tre ikke matrikulerede grunde ikke skal 
holdes. Lene undersøger internt i forvaltningen. 

d. God generalforsamling i det fælles Landdistriktsråd. 
e. Vi er nu klar til at få opsat afskærmning ved de nye 

parkeringspladser ved skolen. 

3. Færdiggørelse efter 
opgravning 

Der var lidt usikkerhed om hvorvidt Frandsen var endelig færdig med 
arbejdet, men der er ryddet pænt op de steder, som de har været i 
gang med bl.a. Gammelby 28. 
Der er aftalt besigtigelse af trekanten ved gadekæret sammen med 
Mads Kehlet-Munk torsdag d. 16.maj. Ole tager mødet. 

4. Status vedr. 
byggegrunde 

Der arbejdes fortsat på at få frigivet flere byggegrunde. Der findes en 
ikke bebygget grund på Søndervangen 63. Det undrer lidt, at 
kommunen ikke har håndhævet det sædvanlige krav om 
igangsættelse af byggeri. 

5. Springvand i 
gadekæret. 

Der arbejdes på sagen. Ansøgning om 5000 kr. er sendt til den lille 
landdistrikts pulje. Afklaring måske først midt juni. 

6. Eventuel udvidelse af 
sti mod vest og nord.. 

Fridtjof, Claus og Egon har været på spadseretur langs åen omkring 
Klaks Mølle for at vurdere mulighederne for etablering af stier. Rent 
praktisk muligt med enkelte udfordringer. 
Lene laver en liste over berørte lodsejere omkring Gedsager Å ved 
Klaks Mølle. De skal så kontaktes for at lodde stemning inden 
Hornborg og Vrønding bliver inddraget. 
Helt i klyngesamarbejdets ånd. 



7. Fælles møde med 
foreninger. 

På vinterens møde mellem foreninger, lokalråd og borgmesteren 
blev der åbnet mulighed for en gentagelse af mødet. 
Ulrik undersøger med Korninghus, om vi kan lave et fællesmøde 
d.19. august, hvor Korninghus har indkaldt. 
Det vil være en stor fordel for hvor mange, der vil deltage, hvis vi i 
fællesskab kan stable noget på benene. 
Kommer mødet i stand, vil lokalrådet bede kommunen om at 
informere om ordningen med Flex-bus. 

8. Trafiksikkerhed Vi er inviterede til at møde med 3-4 personer til et fælles møde hos 
kommunen d. 24/6 kl. 17 – 20. 
Fridtjof, Michael og Egon er tilmeldt. 
Vi har tre prioriterede ønsker med: 

• Hastighedsdæmpning i begge ender af Korningvej. 

• Bedre sikring af fodgængerovergangen ved skolen. 
Eksempelvis kraftigere lys ned på fodgængere eller anden 
form for gøren opmærksom på, når der er folk, som vil krydse 
vejen. 

• Hastighedsdæmpning på Klaks Møllevej fra Gammelby og til 
efter Kirken. 

9. Hjemmeside Der arbejdes fortsat på sagen, både af Susanne Ernst og Karsten. 

10. Teaterforestilling Vi har fået tilbudt en opførelse af det teaterstykke om arbejde i 
lokale foreninger, som Ulrik har sendt noget materale til. 
Vi skal stille med egnet lokale, omklædningsfaciliteter og 
servicering. Det skulle ikke være et større problem. 
Desværre forventer teatret en betaling svarende til mindst 60 
personer á 75 kr. 
Det vurderer vi til ikke at være realistisk i Korning. Fridtjof hører 
lokalrådet i Rask Mølle, om interesserede kan købe sig adgang til 
forestillingen, som de har sagt ja tak til. 

11. Boligmesse Der afholdes igen boligmesse i Horsens til efter året.  
Lokalrådene er igen inviteret med, og vi melder vores positive 
interesse til kommunen. 

12. Eventuelt Fridtjof gør høfligt opmærksom på, at det ikke kun er formanden, der 
kan foreslå punkter på dagsordenen. 
 
Korning Kirke er blevet udnævnt til vejkirke, hvilket betyder at kirken 
er åben for adgang tirsdag, onsdag og torsdag. 
 

13. Næste møde Næste møde er 17. juni hos Claus Hellesøe. 

 


