Referat fra SAMBY-møde 11. juni 2018 i Søvind.
Tilstede: Niels Arne Kjærgaard (Gedved), Henrik Meldgaard (Hansted-Egebjerg), Poul Sondrup og Ejvind
Olsen (Hovedgård), Sven Jørgensen og Tommy Pedersen (Nim), Claus Danielsen og Lone Skriver (Sdr.
Vissing), Knud Gregersen og Karl Haase (Søvind), Kevin Welk og Svend Aage Frandsen (Tvingstrup).
1) Referat godkendt
a. Husk at sende navn, adresse, mail og telefonnr på nye medlemmer til Sven Jørgensen. Sven
opdaterer navnelisten og rundsender.
b. Referater udgives på Horsens Kommune’s hjemmeside efter godkendelse. Alternativt kan
tidligere referater rekvireres hos Sven Jørgensen.
2) Nye medlemmer: Velkommen til Ejvind, Knud, Tommy, Kevin og Svend Aage.
3) Nyt fra Forretningsudvalget:
a. Forretningsudvalget består af Poul Sondrup, Lone Skriver og Sven Jørgensen
b. 1. møde i Forretningsudvalget afholdt 6. marts – 2. møde afholdt 9. maj
c. SAMBY kobler sig på Oplandsudvalget – repræsentanter er Sven Jørgensen og Lone Skriver.
Introduktionsmøde afholdt 25. april. Link til kommissorium eftersendes.
d. Møde afholdt introduktionsmøde med Jørgen Korshøj 14. april
e. Forretningsudvalget koordinerer afdækning af demografi i SAMBY’erne til brug for arbejdet
med Oplandsudvalget og videre udvikling af samarbejdet i SAMBY
4) ACTION: Kortlægning – gennemgang af materiale til kortlægning af byer. Materialet udsendes efter
mødet og alle medlemmer bedes opdatere egne sider og sende til Lone Skriver. 1. udkast bedes
sendt til Lone inden 20. juni
5) Bordet rundt
a. Tvingstrup: Aktiviteter fylder meget – svært at skaffe frivillige og deltagere.
Sammenlægning af organisationer
b. Søvind: Tilflytning – arbejder for at lette tilflytning. Efterlyser styringsapparat til at styre
udvikling og sikre de gode tendenser gennem tilflytning fra HS Kommune. Savner politisk
styring og ansvarlighed ifht. investeringer og promovering af byen. Annoncering på FB
selvfinanseret via SAMBY-midler
c. Sdr. Vissing: Torveprojektet er på et positivt spor – pt. ingen udfordringer med HS
Kommune. Arbejder fortsat med at holde børnehave i live. Forventer kamp om nedlægning
af busruter
d. Hansted-Egebjerg: Nye boliger i større antal er på vej. Fokus på 25-30 nye tryghedsboliger,
der er opført sammen med Odinsgaarden og lejet ud. Vejforbedringer udført
tilfredsstillende
e. Gedved: Arbejde med afklaring af motorvejsafkørsel sat i gang. Udstykning modnet og der
bygges flittigt. Helhedsplan skal fornyes, men der er pt. ingen midler til rådighed iflg.
embedsværket. Ny lokalplan kræves til ny udstykning p.g.a. kloakledning og
byggetilladelser er derfor givet på forkert grundlag og derfor skal både lokalplan og
byggetilladelser omskrives. Der forventes at komme ca. 100 nye byggegrunde. Forslag om
at ændre kommuneplan til at inkludere flere byggegrunde (op til 150) afvist

f.

Hovedgaard: Nuværende helhedsplan er ikke tidssvarende. Ønske om arkitektbistand til at
planlægge byudvikling. Trafiksikkerhed ønskes opgraderes inkl. hastighedsdæmpning og
cykelstier for børn. Ordning med ”Bypedel” er i proces som forsøgsordning. Fredsskov fyldt
med råger – regulering ønskes fordi beboere i området chikaneres. Idekatalog udarbejdet
som rettesnor – dette medsendes til SAMBY-medlemmer til inspiration. Man overvejer at
slå en del af byens 43 foreninger sammen
g. Nim: Købmandsforretning er primært fokus. Anpartsselskab stiftet i januar ”Nim
Butikstorv” – aftale med byggefirma og olieselskab indgået, men kig ind fra Horsens Silkeborg Landevejen diskuteres pt. Forventes åbnet til Påske 2019. Afventer SAMN’s
fornyelse af kloaklægning, så hovedgade kan fornyes
Konklusion: helhedsplaner kræver fornyelse/etablering i stort set alle byer. Diskussion om værdi af
helhedsplan – er det arbejdsredskab, som byrådet benytter sig af eller blålys for at skabe politisk
ro?
6) ACTION: Historier fra SAMBY – vi efterlyser konkrete eksempler på ”Horsens historier” til brug for
diskussion om samarbejde med embedsværket. Gerne positive og negative historier. Alle byer
bedes sende til Lone inden 20. juni
7) ACTION: Søgninger – ræk ud til SAMBY når du mangler hjælp. Sven rundsender kontaktpersoner i
Horsens Kommune

8) Evt. – Link til ”Fra Skagen til Tønder”- projekt. Der er muligvis inspiration til SAMBY

Næste møde:
Tirsdag 2. Okt. 2018 Tvingstrup – Tvingstrup booker lokale og mad. Forretningsudvalget sender dagsorden
ca. 14 dage før.
Onsdag X Feb. 2019 Østbirk
Torsdag X Jun. 2019 Gedved
Mandag X Okt. 2019 Hansted-Egebjerg
Tirsdag X Feb. 2020 Hovedgård
Onsdag X Jun. 2020 Nim
Torsdag X Okt. 2020 Sdr. Vissing

