
Beslutningsreferat – Korning Lokalråd 

Mødedato: Mandag den 17-05-2021 kl. 19:00-21:00 

Mødested: Fridtjof, Korning Gammelby 

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

Pkt. dagsorden Referent: Ole Østergaard  

1. Godkendelser  

1.1 Godkendelse af referat 
fra sidst, som var d. 14. 
april 

1.2 Godkendelse af 
dagsorden 

Referat godkendt 

 

 
Dagsorden godkendt 

2. Siden sidst og 
opfølgninger. 

1. Legepladsen ved Lerchesvej. 
Der mangler en ”gyngehest” på den ene ”fjeder”. 
Fridtjof undersøger, hvad vi kan få af reservedel og søger så den 
lille pilje. 

2. Udvikling i Korning. 
Fridtjof foreslår, at vi holder et lille møde med deltagelse af 
Jeppe, Borgerforening, Skole og evt. mulige interesserede 
lodsejere for at lægge planer for mulige nye byggegrunde. Ole 
tager kontakt til Jeppe. 

3. Stien mellem Fredsbovænget og skolestien er etableret med grus 
og stabilgrus. 

4. Stilaug. 
Martin har ønsket at stoppe i stilauget og pladsen er overtaget af 
Sajeepan. Vi takker Martin for mange års indsats og byder 
velkommen til Sajeepan. 
Græsklipperholdet forsøger at holde plæneklipperen kørende 
sæsonnen ud, men vi skal påregne en udskiftning. 

5. Aftale om pasning af kommunale arealer. 
Fridtjof har fået en underskrevet aftale fra kommunen 

3. Teater Jævn. Det er muligt at forsøge at få Teater Jævn til at holde en forestilling i 
byen (skolen). Da der er tale om en forestilling, der retter sig mod 
børn, foreslår vi, at skolebestyrelsen tager et eventuelt initiativ. 

4. Årets landsby. Vi lægger ikke billet ind på at blive årets landsby. 

5. Kortlægning af 
energiforbrug 

Vi sender forslaget retur til Martin med ønske om et mere konkret 
forslag til hvad kortlægning indebærer og hvad den skal munde ud i. 

6. Placering af nærboks. Både ejer og bruger af genbrugsbutikken har sagt god for en 
placering, som bliver på ”bagsiden” af butikken. 



7. Ny ambassadør til 
velkomst af nye 
tilflyttere. 

Annegrethe har indvilget i, at overtage den ledige plads efter Vibeke, 
så bemandingen nu er Sisse og Annegrethe. 

8. Fortsat brug af Natursti Vi afventer, hvad Niels Top melder tilbage med med hensyn til 
muligheder. 

9. Street quest Udsættes til næste møde. 
 

10. Generalforsamling Borgerforeningen foreslår udsættelse til sidst i august, og Lokalrådet 
tilslutter sig med konkret forslag om d. 31/8. 

 11. Laugsfest. Vi udskyder ”festen” til februar, hvor det er gadekærslauget, som står 
for arrangementet. 

12. Næste møde Aftalt til tirsdag d. 22/6 kl. 19 hos Ole, Korning Gammelby. 

Alternativ dato er 17. august. 

. 


