
Beslutningsreferat – Korning Lokalråd 

Mødedato: Mandag den 22-02-2020 kl. 19:00-21:00 

Mødested: Egon, Korning Nørremark eller på Meet. 

Mødedeltagere: Egon, Leif og Fridtjof hos Egon, Korning Nørremark resten Michael, Claus, Lene og 
Ole med via Meet 

Pkt. dagsorden Referent: Ole Østergaard  

1. Godkendelser  

1.1 Godkendelse af referat 
fra sidst, som var d. 13. 
januar 

1.2 Ligeledes nuværende 
dagsorden. 

Referat godkendt med følgende ændring: Lene deltog, Claus havde 
meldt afbud. 

 

 Dagsorden godkendt. 

2. Siden sidst, herunder 
meddelelser og 
opfølgning. 

a. Vores forslag til kommunen om flere boringer på Søndervang er 
imødekommet, men endnu ikke ført ud i livet. 

b. Kaj ønsker ikke at være kontaktperson for flagalleen, men fortsat 
gerne deltage i arbejdet. Egon påtager sig indtil videre opgaven 
som kontaktperson. Skæringsdato for Lokalrådets overtagelse er 
først ved generalforsamlingen.  

c. Vælgermøde er aftalt til d. 26-10-2021 sammen med 
borgerforeningen. 

3. Lokale 
Energifællesskaber. 

Vi har haft energifællesskaber oppe at vende, men lokalrådet 
vurderer, at der ikke er interesse for det.  

4. Lyd legeplads Vi lægger billet ind på legepladsen, selv om der ikke er fundet en 
endelig placering. 

5. Køb af skov Der forhandles med Tang omkring køb af skoven. 

Vi undersøger andre muligheder end kommunalt køb, som ikke er 
realistisk. 

Lene undersøger ved Susanne Ernst om LAG midler må anvendes til 
sådan et formål.  

6. Møde med 
Borgmesteren. 

Vi forsøger at udsætte mødet med Borgmesteren til vi kan deltage 
flere end 5 personer, forudsat at Borgmesteren er indstillet på det. 
Dato 14-04-2021 er aftalt. 

 7. Underføring af 
Naturstien under 
Korningvej ved åen. 

Den oprindelige plan for forløb af Naturstien, som startede ved Kirken 
og forløb langs åen nord for Korningvej, stødte på modstand hos de 
implicerede lodsejere. 

Da der nu er etableret to stier fra Hornborg, bør vi igen se på 
muligheden for at føre Naturstien under Korningvej. 

Når vi igen må mødes flere en 5, skal klyngesamarbejdet med de 
omkringliggende lokalråd genoptages. 



8. Trafiksikkerhed. Vi er enige om, at cykelsti mod Hatting, 2-1 vej på Klaks Møllevej fra 
Korningvej indtil byskiltet samt forbedring af belysning ved 
lysreguleringen alle bør præciseres over for kommunen. 

9. Kulturpulje. Er Kulturpuljen på 300.000 noget, som vi kan gøre brug af ? 

Vi bør nævne på hjemmesiden, at Korning er et af kommunens 
”kulturcentre” og hvad det indebærer. 

10. Sti ved mellem 
Fredsbovænget og 
skolesti 

Michael foreslår, at vi udsætter til midt i april. Indtil videre er datoen 
17. april kl. 9:00 valgt. 

11. Generalforsamling. 

 

Vi udsætter fastlæggelse af datoen indtil vi har afklaring på, hvad der 
meldes ud onsdag om forsamlingsforbud.  
Indtil videre skal vi på den anden side af næste genoplukning før 
generalforsamlingen kan gennemføres, altså først i begyndelsen af 
april. 

12. Næste møde Næste møde er aftalt til 2. april kl. 19 hos Leif, Korning Nørremark 3 
med 12. april og 14. april som alternative datoer. 

. 


