
Beslutningsreferat – Korning Lokalråd 

Mødedato: Onsdag den 14-04-2021 kl. 19:00-21:00 

Mødested: Leif, Korning Nørremark 

Mødedeltagere: Egon, Leif, Fridtjof, Michael, Lene og Ole. Afbud fra Claus 
Ekstra deltagere Borgmester Kasper Glyngø og Landdistriktskoordinator Niels Top 

Pkt. dagsorden Referent: Ole Østergaard  

1. Godkendelser  

1.1 Godkendelse af referat 
fra sidst, som var d. 22. 
februar 

Referat godkendt 

2. Godkendelse af 
dagsorden 

Dagsorden godkendt 

3. Borgmester og 
Landdistriktskoordinator 
har ordet. 

Kasper Glyngø og Niels Top startede med at fortælle, hvad der rører 
sig i kommunen lige nu – et år præget af kommunalvalget. 
Dernæst gik vi videre efter den udsendte dagsorden. 

1. Nye byggegrunde: Kasper Glyngø havde forståelse for vores 
ønske om flere byggegrunde, men det ønske har de fleste 
lokalråd. Der afholdes møde i kommunen om sagen i 
begyndelsen af uge 16. 

2. Sikring af fortsat adgang til skoven omkring naturstien. 
Muligheden for at søge LAG midler til køb af skoven blev drøftet, 
men er senere blevet afvist, da LAG midler ikke må anvendes til 
at erhverve fast ejendom. 
Niels Top arbejder på at finde mulligheder. 

3. Skolen og pasningsmuligheder for de mindste i byen. Niels Top 
fik til opgave at undersøge, om en ekstra dagplejer er opslået 
ledig eller der ikke har været ansøgere. 
Skoledistrikterne kan ændres politisk, men det ligger ikke lige for. 

4. Trafiksikkerhed. Politiet er afvisende over for en 2-1 vej på Klaks 
Møllevej strækningen fra byskilt til byskilt. Et alternativ kan være 
en fartbegrænsning på 30 km/t, men uvist hvordan politiet stiller 
sig til den. 
Hvis det fortsat er et problem, at der er nogle, der kører over for 
rødt lys ved forgængerovergangen på Korningvej, er løsningen 
måske at få sat et automatisk kamera op. 

Lokalrådet takker for et positivt og interessant møde. 

5. Siden sidst, herunder 
meddelelser og 
opfølgning. 

a. Lydlegeplads: Vi blev ikke valgt til placering af ”lydlegeplads”, 
som i stedet gik til Stenderup. 

b. Der er søgt 175.000 i den ene pulje til skovprojektet. 
Beslutningen om også at søge LAG er droppet, da det ligger 
uden for lovgrundlaget for LAG. 



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

b. Arbejdsdag er på plads omkring stien mellem Fredsbovænget og 
skolestien. Også naboen er orienteret og er indforstået. 
Stien har kommunen sat af, og den ewr 2 meter bred og skal 
graves 35 cm ned og fyldes med 20 cm sand og 15 cm stabilgrus. 

c. Affaldsindsamlingen løber af staben søndag d. 17. april. Ole 
sætter reminder på facebook. 

 

7. Street quest Det Uldum har fået lavet, ser ganske godt ud, men koster omkring 
25.000 kr.  
Ole tager kontakt til Uldum lokaltåd for at høre om deres erfaringer.  

8. Grønne områder Fridtjof forsøger at få en aftale i stand med kommunen i stil med 
sidste år. 

 9. Laug. Alle tre laug hart lagt planer for 2021 og stilauget har holdt afholdt sit 
”forårsmøde”. 

10. Generalforsamling. Vi afventer stadig at forsamlingsforbudet hæves, så alle 
interesserede kan deltage. 

11. Udleveringsboks. Fridtjof spørger Pi i Hornborg, hvordan de har fået etableret en 
udleveringsboks. 
Så må vi finde en mulig placering, hvis det bliver aktuelt. 

12. Næste møde Aftalt til mandag d. 17/5 kl. 19 hos Fridtjof, Korning Gammelby. 

. 


