Beslutningsreferat – Korning Lokalråd
Mødedato: Torsdag den 19-11-2020 kl. 19:00-21:00
Mødested: Hos Fridtjof, Korning Gammelby
Mødedeltagere: Fridtjof Stidsen, Egon Christensen, Claus Hellesøe, Leif Højris og Ole Østergaard
Afbud fra Michael Jacobsen og Lene Thorgaard,
Pkt. dagsorden

Referent:

Ole Østergaard

1. Godkendelser
1.1 Godkendelse af referat
fra sidst, som var d. 13.
januar
1.2 Ligeledes nuværende
dagsorden.
2. Siden sidst, herunder
meddelelser og
opfølgning.

Referat godkendt:
Dagsorden godkendt.

a. Møde på skolen med repræsentanter fra de øvrige foreninger. Et
godt møde.
b. Pulje som uddeler penge til at forbedre adgang til naturområder er
etableret.
c. Bæredygtig udviklingsplan er der ikke gjort mere ved.
d. Naturstilauget opfordres til at se til skraldespanden ved
gadekæret, når der alligevel bestilles afhentning hos
Matrielgården.
e. Ulrik har fået en blomst som tak for indsatsen som
Borgerforeningens repræsentant.
f. Vi får ikke penge til borgerbudgettering i denne omgang.
g. Opfordring fra Hedensted til at være fælles om forskellige
løsninger.

3. Orientering fra
Onlinemødet om
strategisk planlægning.

4. Generalforsamling d. 26
januar.
5. Henvendelse fra
Borgerforeningen om
økonomi.
6. Henvendelse fra
Borgerforeningen om
lokalrådet vil overtage
det praktiske omkring
flagalleen.

Ole orienterede om det møde, som havde været afholdt online
omkring strategisk planlægning for udvalgte lokalområder.
Ud fra det materiale som kommunen har udsendt forsøger Ole at
lave et klippe/klistre sammendrag.
Da lokalrådet holdt møde, så det endnu ud til at generalforsamlingen
kunne afholdes, som planlagt d. 26. januar.
Efterfølgende måtte vi dog udskyde generalforsamlingen på
ubestemt tid.
Der er omkring 1500 kr. reserveret til hjemmesiden. Da vi ikke
forventer at få større udgifter til hjemmesiden i fremtiden, så støtter vi
forslaget om at lade beløbet gå til Korninghus.
Der er ca. 5.000 kr. i kassen, og flagalleen hviler p.t. økonomisk i sig
selv og stænger og flag er i god stand.
Hvis Lauget, som forestår det praktiske arbejde, er indforstået med at
skifte ”arbejdsgiver”, så ser vi ikke noget problem i, at Lokalråder
formelt overtager aktiviteten. Kan Kaj måske lokkes til at være

kontaktperson?

7. Overtagelse af Natursti.

Hvis skoven ved Naturstien sælges, kan vi ikke være sikre på, at ny
ejer vil være lige så forstående, som Erik Tang.
Egon tager kontakt til Erik Tang for at høre om ejerforhold, inden vi
går videre med sagen.

8. Klyngesamarbejde

Når vi igen må mødes i større flok, indkalder Korning Lokalråd de
omkringliggende lokalråd til nyt møde.

9. Byggegrunde.

Vi anbefaler kommunen, at der foretages 2 boringer mere på
Søndervangen 63.
De to ”tilbagekøbte” grunde på Fredsbovænget (nr. 2 og 7) er sat til
salg.

10. Møde med borgmester
og landdistriktskoordinator

Vi har takket ja til invitationen, og stiler foreløbigt efter slut januar/
primo februar.

11. Regionens landsbypris.

Vi er enige om, at arbejdet der skal til for at ansøge, overstiger
Lokalrådets formåen.

12. Sti mellem
Fredsbovænget og
skolestien.

Hvis kommunen afsætter stien, og levere materialer (stabilgrus), så
vil Lokalrådet stå for det praktiske arbejde.

13. Eventuelt og næste
møde.

Intet under eventuelt.

Vi satser på en arbejdsdag lørdag d. 30 januar.

Næste møde er indtil videre sat til 14. januar kl. 19 hos Leif, Korning
Nørremark.

