
Beslutningsreferat – Korning Lokalråd 

Mødedato: Torsdag den 23-09-2021 kl. 19:00-21:00 

Mødested: Leif, Korning Nørremark 

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

Pkt. dagsorden Referent: Ole Østergaard  

1. Godkendelser  

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

1.2 Godkendelse af 
dagsorden 

 Referat godkendt. 

 

 Dagsorden godkendt 

2. Siden sidst og 
opfølgninger. 

1. Skattejagt i kommunen i forbindelse med efterårsferien. Vi er 
blevet valgt til den mellemste rute. Måske spillere det ind, at vi 
nok var det eneste lokalråd, der meldte tilbage. Vi håber, at byen 
vil tage pænt imod de gæster, som vil besøge os. 

2. Der er blevet ryddet op på Fredsbovænget. 

3. Tilbagemeldingen fra Hornborg er, at der ikke er den store 
interesse for fællesmøde. Det droppes derfor i denne omgang. 

4. Flagalléen overtages af Lokalrådet fra Nytår. 

5. Ole får faktureret kommunen for græsklipning. 

 

3. Konstituering. Lokalrådet konstituerede sig som følger: 

Formand: Fridtjof 
Næstformand: Leif – hvis det bliver nødvendigt. 
Kasserer og referent: Ole 

Formelt mangler der stadig en suppleant valgt på 
generalforsamlingen. 

4. Byggegrunde Der er ikke aktuelle planer om private udstykninger, men der er en 
positiv optimisme at spore. 

5. Natursti Det viser sig nu, at ejeren af skovmatriklen alligevel ikke vil sælge. 

Fridtjof orienterer den kommunale pulje, der har givet tilsagn om 
100.000 kr. 

Vi bibeholder dog stadig vores ansøgning om støtte hos Aage V. 
Jensens fond. 

6. Vælgermøde d. 26. 
oktober. 

Der sendes påmindelse ud til de partier, der har meldt positivt 
tilbage. 

Lene trykker et par sange efter oplæg fra Fridtjof. 



Lokalrådet stiller med et par mand til opstilling af borde/stole. 

7. Hjertestarter. Ole kontakter Linda med henblik på at få registreret hjertestarteren, 
så den også er synlig på nettet. 

Vi skal også have igangsat en hvervekampagne for at skaffe nogle 
”hjerteløbere”. 

8. Skilte ved indfaldsveje. Henrik bliver spurgt, om han vil laminere nogle plancher, som 
Kirsten har liggende, så det ikke er de nøgne stativer man mødes af, 
når man kommer til byen.  

9. Plæneklipper Der synes ikke i øjeblikket, at være en brugbar brugt plæneklipper 
på markedet. 

Vi afventer og ser, om der ikke skulle dukke noget op! 

9. Kommuneplan. Vi skal have indgivet kommentarer, hvis vi da har nogle. 

Ole checker, om han kan få afgang til planen 

10. Næste 
generalforsamling  

Hvis borgerforeningen fortsat vil samarbejde, så forventer vi, at 
næste generalforsamling bliver tirsdag 25.01.2022. 

11. Eventuelt Ikke noget. 

12 Næste møde Torsdag d. 2 december kl. 19 hos Ole, Korning Gammelby. 

Dernæst reserveres onsdag d. 5/1 til forberedelse af 
generalforsamlingen. 

. 


