
Beslutningsreferat – Korning Lokalråd 

Mødedato: Mandag den 22-06-2021 kl. 19:00-21:00 

Mødested: Ole, 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. 17. 
maj 

1.2 Godkendelse af 
dagsorden 

Referat godkendt 

 

 
Dagsorden godkendt 

2. Siden sidst og 
opfølgninger. 

1. Brændstof brugt ved etablering af sti fra Fredsbovænget til 
skolestien. 
Vi tilbyder Jeppe og Michael benzin/diesel til maskinerne. 

2. Teater Jævn har ifølge rygterne planlagt en forestilling på i 
Korning skole. 

3. Legeplads på Lerchesvej. 
Vi dropper at opgradere legepladsen, da et nyt ”gyngedyr” er 
rasende dyrt. 

3. Byggegrunde. Egon og Ole orienterede kort om det møde, der er afholdt med 
potentielle lodsejere. 
 
Ole kontakter Jeppe for at høre om afklaring vedrørende 
”landejendomme”. 

4. Fortsat brug af 
Naturstien. 

Eneste mulighed synes at være .et decideret køb. 

Fridtjof sonderer mulighed for at søge private fonde. 

5. Street Quest Uldum har udtrykt tilfredshed med det arbejde, der er lavet for dem. 
Leverandøren klarede meget af detektivarbejdet selv. 
 
Der var enighed om, at vi forhører os hos mulige bidragsydere, om 
de vil være med i arbejdet. Claus mener, at vi kan gøre det 
væsentlig billigere selv. 
Egon tager sagen med til Lokalhistorisk forening. 

6. Plæneklipper. Fridtjof hører Mogens (vandværket), om der kan indledes et 
samarbejde om fælles brug af plæneklipper. 
Lader det sig ikke gøre, så forsøger Lokalrådet at købe en ”ny” brugt 
til efteråret. 

 



7. Nærboks Nærboksen er sat op på vestsiden af genbrugsbutikken. 
Claus har laves en beskrivelse af hvordan den fungerer, bl.a. med at 
downloade en app til at betjene den med. 

8. Generalforsamling Borgerforeningen har tilsluttet sig datoen d. 31/8. 
Ole aftaler med Ulrik, hvad der skal stå i den fælles folder med 
indkaldelsen. 
Egon og Ole er på valg. Egon ønsker ikke at genopstille, men 
Fridtjof mener, vi kan skaffe en kandidat. 

9. Legeplads på 
Fredsbovænget 

Lene undersøger for os, om der er en klausul om Grundejerfoening. 

 
Det oplyst, at det er tilfældet, og derfor kan Lokalrådet ikke gøre 
noget, før en sådan grundejerforening er etableret. 

10. Eventuelt. Intet 

11. Næste møde Aftalt til tirsdag d. 17/8 kl. 19 hos Egon, Korning Nørremark. 

. 


