REFERAT AF SAMBYMØDE 15. JUNI 2020
Værtsby:

Hansted Egebjerg, Adresse; Egebjergvej 172, 8700 Horsens (Den Gamle Brugs)

Tidspunkt:

15. juni 2020 kl. 19.00-21.30

Deltagere:

Henrik Meldgaard (Hansted-Egebjerg), Kent Holm (Hansted-Egebjerg), Martin Sørensen
(Hovedgård), Ejvind Olsen (Hovedgård), Tommy Pedersen (Nim), Sven Jørgensen (Nim), Lone Skriver
(Sdr. Vissing), Knud Erik Kristensen (Søvind), Knud Gregersen (Søvind), Ulla Olesen (Østbirk), Martin Høj
(Østbirk), Julian Steensgaard.

Rundvisning i Hansted Egebjerg inden mødestart og præsentation af video fra Hansted-Egebjerg v/ Henrik
Meldgaard.
Referat:
1. Renovering af Vej og Fortov i Horsens Kommune v/ Brian Sørensen (Asfaltansvarlig): Udsæt til næste møde
p.g.a. sygdom.
2. Nyt fra Forretningsudvalget v/Sven Jørgensen: Forretningsudvalget har bedt SJ om at etablere fast
forbindelse til Horsens Kommune. Peter Didriksen er fortsat kontaktperson for SAMBY for tekniske spørgsmål
til Horsens Kommune. Kontaktperson kan ikke bringe budskaber videre, men kan oplyse hvem der er
kontaktpersoner på diverse områder. SJ har desuden kontaktet Jørgen Korshøj mhp at være kontaktperson
på politisk niveau og JK har indvilliget i at fungere som kontaktperson på politiske spørgsmål.
3. Nyt fra Oplandsudvalget (UUL) v/ Sven Jørgensen
a. Status på “Udkast til Lokalsamfundspolitik”
i. Detaljerede referater fra UUL-udvalget lan læses her:

https://horsens.dk/Politik/PolitiskeUdvalg/164
ii. UUL arbejder for at etablere et stående udvalg i næste byrådsperiode. Hvis et
sådan udvalg etableres, er det vigtigt for SAMBY at der skabes en tæt og konsistent
forbindelse til SAMBY for at kunne rådgive et permanent politisk Oplandsudvalg. Der
er bekymring for at et permanent udvalg mister forbindelsen til græsrødderne, som
ofte er udførende i arbejdet med oplandsudvikling.
iii. Næste frist for Mellembypuljen er 1. august 2020 og derefter 1. december 2020.
Ansøgningskema kan findes her:
https://horsens.dk/Fritid/ForeningerOgTlladelser/Puljer#Mellembypuljen
iv. Landdistriktspolitik er godkendt i UUL, men sendt tilbage fra Økonomiudvalget med
en bemærkning om hvorvidt udvikling af bosætning i åbent land/udstykning går i
spænd med udvikling af erhverv og landbrug.
1. Kommentarer: der efterlyses kommunal byplanlægger til at hjælpe med at
investorer udvider efter en overordnet helhedsplan, som er hensigtsmæssig
for selvstændige bysamfund. By forandring til gavn for samfundet med
eksperthjælp til lokalråd og andre frivillige. Generelt efterspørges der
adgang til ekspertise i form af byplanlæggere, landskabsarkitekter m.m. så
SAMBY’er sikrer en hensigtsmæssig områdeudvikling idet frivillige arbejde. På
næste møde efterspørges tid i dagsordenen til at lufte frustrationer overfor
Teknisk Direktør Charlotte Lyrskov.

4. Flextrafik. Kan SAMBY og Lokalråd henvise til Ældresagen ifb. Med oplysning om brugen af Flextrafik?: UUL
er blevet opfordret til at der sættes fokus på emnet i forvaltningen. Hansted-Egebjerg har gode erfaringer
med at invitere Midttrafik til borgermøde med 70 fremmødte. Henrik M. fremsender kontaktpersoner hos
Midttrafik.
5. Bordet rundt – hver by har 2-3 min. til at give en opdatering af hvad der sker i egen by. Opdateringen skal
have relevans for SAMBY. Dette kunne være nye tiltag og ideer, arbejde med helhedsplaner, samarbejde
med Horsens Kommune, referat af by anliggender v/ Alle
6. Næste møde afholdes en torsdag i oktober 2020 i Hovedgård. Forretningsudvalget er opmærksom på at
det ikke skal falde sammen med byrådsmøde, således, at Charlotte Lyrskov og Jørgen Korshøj kan deltage.
a. Hovedgård medbringer eksempel på plan over udvikling, der præsenteres på årsmøde i
september.
b. Bypedel som selvstændigt punkt på næste dagsorden – er det en god ide og hvad er rammerne?
Hvad skal vi påtage os af kommunale opgaver?
c. Søvind, Hovedgård og Sdr. Vissing laver oplæg til Charlotte Lyrskov om hvad vi ønsker/hvor vi
møder udfordringer.
Hilsen Knud, Svend og Ejvind

