SAMBYMØDE DAGSORDEN OG REFERAT
Tidspunkt: 22. oktober 2020 kl. 19.00 – 21.30. Rundvisning starter kl. 18.00
Servering: Der serveres kaffe, te, kage, øl og vand
Inviterede: Niels Arne Kjærgaard (Gedved), Holger Nissen (Gedved), Henrik Meldgaard (Hansted
Egebjerg), Kent Holm (Hansted-Egebjerg), Martin Sørensen (Hovedgård), Ejvind Olsen (Hovedgård),
Tommy Pedersen (Nim), Sven Jørgensen (Nim), Lone Skriver (Sdr. Vissing), Claus Danielsen (Sdr. Vissing),
Knud Erik Kristensen (Søvind), Knud Gregersen (Søvind), Maia Sejersen (Tvingstrup), Svend A. Frandsen
(Tvingstrup), Ulla Olesen (Østbirk), Martin Høj (Østbirk), Julian Stensgaard (Lund), Jens Heldgaard (Lund)
Inviterede: Jørgen Korshøj, Charlotte Lyrskov, Anne Schmidt Andersen
Forud for mødet vil der være rundvisning i Hovedgård fra 18.00 – 19.00.

Dagsorden
1. Kommuneplanlægning i 4 års-hjul – og hvordan får vi indflydelse herpå / ved afdelingschef i
planafdelingen Anne Schmidt Andersen.
2. Opfølgning fra møde i Egebjerg a. Oplæg fra Søvind, Sdr. Vissing og Hovedgård på emner
vi ønsker eksperthjælp til og hvor vi møder udfordringer.
b. Kommentar fra Charlotte Lyrskov på pkt. a
3. Nyt fra Forretningsudvalget v/ Sven Jørgensen
4. Nyt fra Oplandsudvalget (UUL) v/ Sven Jørgensen
5. Udviklingsplan/Masterplan for Hovedgård, til inspiration
6. Bordet rundt – hver by har 2-3 minutter til at give en opdatering på hvad der sker i egen by.
Opdatering skal have relevans for SAMBY. Dette kunne være nye tiltag og ideer, arbejde på helhedsplaner,
samarbejde med Horsens Kommune, referat af By anliggender v/ All
7. Eventuelt
8. Næste møde afholdes en mandag i februar 2021 i Lund

Referat
Ad 1:
Anne Schmidt Andersen redegjorde for kommuneplanprocesserne og lokalplan arbejdet i
teknisk udvalg i Horsens kommune.Søvind står nu for tur til næste helheds/udviklingsplan.
Ad 2:
Billedeksempler fra Søvinds lidt planløse udviklingshistorie samt Charlotte Lyrskovs svar på
Sdr. Vissings indsendte spørgsmål. Hovedgårds ønske om kvittering for mails sendt til kommunen tages
med til kommunen. Egebjerg nævner dog også et eksempel med en god svar-service. Charlotte lover en
kommende kontaktperson for alle vores henvendelser. Denne vil kunne formidle sagen til rette
person/afdeling.
Ad 3:
Henvendelse fra Egebjerg om datoer for kommende møder. Det blev besluttet, at der på hvert
SAMBYmøde skal udmeldes dato for næste møde.
Egebjerg ønsker en mødeleder eller ordstyrer. Formanden leder mødet men næstformanden kan
supplerende fungere for ordstyrer.
Ad 4:
Jørgen Korshøj beretter fra oplandsudvalget. Lokalsamfundspolitikken er nu vedtaget i
byrådet. Landsbykonsulenternes filmoptagelser forventes færdige inden årsskiftet. Projektet er og har været
ramt af corona pandemien, således at byernes aktiviteter har været aflyst. Helhedsplan for Lund er i høring.
Nyt budgetforlig øger de aktuelle puljer betragteligt.
Sdr. Vissing spørger til oplandsudvalgets fremtid. Jørgen Korshøj og Venstre ønsker at bevare
oplandsudvalget som stående udvalg.

Ad 5:
Hovedgård viser sin flotte masterplan til inspiration. Der blev også videregivet mange gode
råd hvis I selv ønsker at udarbejde egen masterplan. Vi tog en lille omvej og diskuterede generelle
udfordringer med at beskæftige unge.
Ad 6:
Lund: Helhedsplanen er tæt på at være i mål. Arbejder nu på oplæg til områdefornyelse.
Forsøger at lave samarbejde med flere grundejerforeninger.
Hovedgård: Pressemøde angående ønske om at få toget til at stoppe i Hovedgård igen.
Arbejder på tredje år på at få en hundeskov men bremses af lokalplan.
Egebjerg: Projektet med grusgraven er godt i vej. Har fået lavet en ISO film som lægges på
U-tube. Filmen er reklamefinancieret
Gedved: Idrætshallen er klar. Er tilfreds med udviklingen i byen. Ønsker revision an deres
helhedsplan men får afslag. Fik afslag på deres ansøgninger på om byfornyelser.
Søvind: Rejsegilde og julelys fra mellembypuljen.
Sdr Vissing: Råstofplanen er vores store udfordring
Østbirk: Har søgt her-bor-vi-puljen ved Nordea. Har fået ISO film ligeledes.
Tvingstrup: Det meste har været aflyst i år.
Nim: Arbejder med nye lejeboliger i byen samt forskønnelse af hovedgaden som nævnt i
helhedsplanen. Arbejder med en hundeskov.
Ad 7:

intet

Ad 8:

Næste møde er mandag 1. marts kl. 19:00 i Lund.

Referat: Knud

