
Beslutningsreferat – Korning Lokalråd 

Mødedato: Tirsdag den 17-08-2021 kl. 19:00-21:00 

Mødested: Egon, Korning Nørremark 

Mødedeltagere: Egon, Fridtjof, Claus, Lene, Leif og Ole. Afbud fra Michael  
 

Pkt. dagsorden Referent: Ole Østergaard  

1. Godkendelser  

1.1 Godkendelse af referat 
fra sidst, som var d. 17. 
maj 

1.2 Godkendelse af 
dagsorden 

Referat godkendt, dog med bemærkning on, at vi ikke forsøger 
samarbejde med vandværket om plæneklipper. Der er for langt 
mellem stederne, hvor de skal bruges. 

Dagsorden godkendt 

2. Siden sidst og 
opfølgninger. 

1. Alle byggegrunde på Fredsbovænget er solgt. 
Grunden på Søndervangen er ikke prissat, men bliver det snart. 

2. Vi har fået pålagt at fjerne de misvisende skilte ved landevejen. 
Fridtjof klarer det i næste uge. 

3. Plæneklipper udvalget: Egon træder ind i indkøbsudvalget 

4. Flagalléen overtages 
Vi skal tage stilling til, om det skal offentliggøres på hjemmesiden, 
hvem eller hvad, der flages for. 

5. Bænke ved gadekæret males ikke i år. 

6. Vi er begyndt at få tilflytterlister fra kommunen. 
Vi accepterer, at der under Sidses barsel indkaldes til 
informationsmøde frem for besøg hos den enkelte tilflytter.  

3. Byggegrunde. Vi har kun 1 grund til salg, når Søndervangen 63 bliver prissat. 
Kommunen ønsker ikke at sætte Gammelby 28 til salg af frygt for at 
sælger risikerer senere erstatningskrav. 

Ole kontakter Jeppe for at høre, om der er afklaring vedrørende 
”landejendomme”. 

Når afklaring foreligger skal vi videre med at finde frem til hvilken 
forretningsmodel, der skal satses på ved udstykning og 
byggemodning. 

4. Street Quest. Claus og Egon arbejder videre med Lokalarkivet.. 

5. Generalforsamling Ole spørger Sajeepan, om han vil stille op. 

6. Markedsdage på skolen 
18. og 19. september. 

Ikke den store aktivitet fra Lokalrådet. 

7. Natursti Ole prøver at læse ansøgningsskema og derefter ansøge Aage V. 
Jensensen fond om støtte til at overtage skoven, alternativt at Aage 



V.Jensens fond køber.  

8. Skattejagtsruter Kommunen vil gerne have forslag til tre forskellige ruter, hvor der 
kan afholdes skattejagt. 
Claus finpudser de forslag vi har, bl.a. gennemregner den faktiske 
længde på ruterne. 

9. Fællesmøde med nabo 
lokalråd. 

Fridtjof sonderer hos Pie i Hornborg, om der er interesse for et 
fælles møde. 

10.Vælgermøde d. 26. 
oktober. 

Fridtjof vil gerne deltage i planlægningen af vælgermødet, men vi får 
konkurrence fra TV2 den pågældende aften.  
Vi har sikret os Kirsten Skipper som ordstyrer. 

11. Eventuelt Der er kommet spørgsmål til Hjertestarteren på skolen. 

Hvem ejer og har ansvar for servicering? 

12 Næste møde Torsdag d. 23 september kl. 19 hos Leif, Korning Nørremark 

. 


