
 

LOKALRÅDET´s formål er, at varetage Hansted og Egebjerg´s interesser samt støtte og styrke udviklingen i området,  
så det er et attraktivt område at bo og leve i.

Dato: 21. januar 2019 

Lokalrådsmøde den 21. januar 2019 i Forsamlingshuset. Generalforsamling og Borgermøde 

Fravær: ingen 

Pkt. 1 Valg af dirigent:    
Gunni Sørensen blev valgt uden modkandidat. 

Pkt. 2 Oplæg om udvikling i og omkring Hansted-Egebjerg: 
Oplæg ved kommunaldirektør Peter Sinding Poulsen Horsens Kommune med emner: 
Samarbejde mellem insCtuConer, forældre og børn – udbygning og Clpasning af insCtuConer og faciliteter i 
Egebjerg under forandring. 

Peter Sinding Poulsen fortalte, at Egebjerg er den anden hurCgst voksende by i Horsens Kommune kun 
overgået af Lund. Lund er vokset med 32 % og Egebjerg med 24 % de sidste 10 år. Århus er den by i Jylland, 
som er vokset mest med Horsens på andenpladsen. Horsens runder formentlig de 100.000 indbyggere om 7 
Cl 8 år.  

Den store Nørrestrandsudstykning skal i starten insCtuConsbetjenes af Egebjerg, 1. etape vil indeholde 
6-800 boliger og byggemodningen vil blive påbegyndt i år. Kommunen har lige købt jord Cl 2. etape, som er 
ca. dobbelt så stor som første etape.  

Der har for få år siden verseret rygter om at plejecenter Egebakken skulle lukkes, fordi den var for dyr i driW 
på grund af sin ringe størrelse. DerCl svarede Poulsen, at de rygter havde han ikke hørt, at poliCkerne havde 
taget i sin mund. Han havde Cl gengæld heller ikke hørt om udbygningsplaner. 

Horsens Kommune har købt den gamle cykelhandlerbygning, som ligger mellem skolen og Egebjergvej. 
Arealet indgår i de kommende udvidelsesplaner for skolen. 
Poulsen oplyste også, at der er planer om at bygge en ny børneinsCtuCon på arealet, som i dag huser 
Naturcenter Skovgård. I sidste uge blev der sCllet pavilloner op på det Cdligere haveareal Cl ca. 40 børn.  
Der blev fra Clhørernes side sCllet spørgsmål Cl, hvordan kommunen havde tænkt sig den øgede trafik skulle 
afvikles. Der vil jo komme forældre med børn på gåben, på cykel og i bil. Skovvej og Vandværksvej har jo 
hverken fortov, cykelsC, gadebelysning eller opstribning af vejene, derudover også er meget smalle. Poulsen 
oplyste, at han havde hørt, at Skovvej skulle have gadelys frem Cl Naturcentret. De andre problemer ville han 
finde en løsning på. 

Poulsen oplyste desuden at det planlægges, at skolen, ligesom de øvrige skoler i kommunen, skulle åbne sig 
mod de erhvervsdrivende, således at de private firmaer skulle modtage elever i erhvervsprakCk og besøg fra 
de ældste klasser. 

BusdriWen i kommunen vil for Egebjerg og Gedveds vedkommende formentlig blive omlagt Cl bybusdriW i 
løbet af året. 

Formanden takkede kommunaldirektøren for det oplysende og debatskabende indlæg. 
Pkt. 3 Formandens beretning ved Henrik Melgaard:
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Hvad skal et Lokalråd sørge for, kan man spørge – og i Lokalrådets vedtægter står der, at formålet er at 
varetage Hansted og Egebjergs interesser samt støae og styrke udviklingen i området, så det er et aarakCvt 
område at bo og leve i, og så det kan Cltrække relevante erhvervsvirksomheder. Lokalrådet skal understøae 
lokale iniCaCver – og vi skal være bindeled mellem lokalsamfundet og Horsens Kommune, og så skal vi være 
med i samarbejdet med andre bysamfund i kommunen. 
Da jeg sidste år blev valgt ind i Lokalrådet og senere blev valgt Cl formand af bestyrelsen, havde jeg ikke gjort 
mig så mange tanker om Lokalrådet. Nu står jeg så her et år senere med min første beretning. 
Hvad har vi så fået udreaet i Lokalrådet? 

I starten af 2018 kunne vi konstatere, at de fartdæmpende foranstaltninger i Egebjerg blev gjort færdige – et 
projekt, som Lokalrådet for flere år siden gav det første skub Cl at få sat i gang. 
Der blev lavet bump og indsnævringer af vejen på Egebjergvej og Rådvedvej, så hasCgheden især omkring 
skolen er sat mærkbart ned. 
Hvert år i april er der en højCdelighed, hvor vi her i Egebjerg mindes officeren Fredrik Bajer, som med sine 
dragoner afviste et tysk angreb på Egebjerg under treårskrigen i 1849. Vi sørger sammen med 
Forsvarsbrødrene og Dragonforeningen for blomster ved mindestenen på Bavnehøjen.  
Lokalrådet deltog også i den årlige indsamling af affald i april sammen med Naturfredningsforeningen og 
Horsens Kommune. 
Lokalrådet har også en løbende dialog med Horsens Kommune, især med afdelingschef Allan Lyng Hansen, 
der er chef for Affald og Trafik i Horsens Kommune. Vi har i årets løb presset på for at få forbedret Cl- og 
frakørsel Cl Langagergaard og buCksområdet, ligesom vi har presset på med at få lastbiler og andre store 
køretøjer væk fra Hansted – men det er åbenbart svært at få sat skilte op. 
EWer valget i 2018 besluaede Horsens Byråd at opreae et såkaldt § 17, stk. 4 udvalg for at varetage en bedre 
kontakt med oplandet – og det såkaldte Oplandsudvalg. Lokalrådet reaede straks henvendelse Cl udvalget 
for at gøre opmærksom på de udfordringer, vi ser i vores lokalområde med den store udbygning og Clflytning 
– ikke mindst gjorde vi opmærksom på, at det er vigCgt, at vore insCtuConer kan følge med og udbygges i 
takt med det sCgende børnetal. 
Også trafikalt gjorde vi opmærksom på, at det er vigCgt med en god busbetjening og en sikring af 
cykelsCerne Cl Horsens. Alt deae gjorde vi opmærksom på ved et møde med formandskabet for 
Oplandsudvalget. 
På Borgermødet sidste år var der stor opbakning Cl, at Lokalrådet skulle se på mulighederne i Grusgraven, der 
har ligget hen som vildnis i årCer. Vi har derfor haW et stort arbejde i gang med dels at undersøge, om 
Horsens Kommune vil gå ind i projektet, og dels med at få professionel hjælp med projektplan for området. 
Det vender vi tilbage til senere på mødet. 
I årets løb har Lokalrådet deltaget i flere møder i det såkaldte SAMBY-udvalg, hvor vi mødes med 
kolleger fra de andre mellembyer i kommunen. Vi besøger hinanden og får inspiration. 2 
medlemmer fra SAMBY-udvalget deltager i Oplandsudvalgets møder, og på den måde er der 
knyttet en tættere forbindelse til det politiske system. 
I efteråret kom det frem, at Region Midt skulle spare et større millionbeløb på busdriften i 
regionen. Også Rute 107 ville blive berørt.  
Derfor gik vi i samarbejde med Gedved Lokalråd om opbakning til protest mod indskrænkningerne 
i Rute 107. Ligeledes gik vi i samarbejde med Centerrådet ved Egebakken om en skrivelse til 
region og byråd om de påtænkte indskrænkninger på Rute 107.  
Regionen har været tvunget til at gennemføre besparelser, men Rute 107 bevares som skolebus og 
der indføres bybusdrift til Egebjerg. Hvordan det i detaljer kommer til at se ud ved vi endnu ikke, 
men Lokalrådet vil selvfølgelig presse på for at få en regelmæssig busbetjening. 
Dette var beretningen for 2018. 

HM
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Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger 

EWer beretningen var fremlagt, fortalte Henrik Meldgaard om Lokalrådets planer med at omlægge den 
kommunale del af grusgraven ved Grusdalsvej Cl et rekreaCvt område Cl gavn for borgerne i Egebjerg. En 
opgave, som generalforsamlingen sidste år opfordrede Lokalrådet Cl at arbejde med. Området er på ca. 
10.000 m2, hvilket svarer Cl ca. 10 byggegrunde. 
Lokalrådet har i samarbejde med anlægsgartnerfirmaet OK Nygaard Horsens udarbejdet foreløbige skitser og 
økonomisk overslag. 
De foreløbige skitser fortæller, at der kan laves et sCforløb fra Grusdalsvej Cl den vestligste ende af arealet i 
et cirkelforløb. SCerne vil blive belagt med grus eller flis. I bunden af grusgraven vil der blive anlagt en lang 
svævebane, et større opholdsareal, en tarzanbane og en del siddepladser som bygges ind i skåningen. 
Det er meningen at søge penge hjem Cl opgaven igennem fonde og Horsens Kommune. Arbejdet skal udføres 
i et samarbejde med frivillige borgere og OKNygaard i den hasCghed, som økonomien Cllader. 
I første omgang har fem frivillige meldt sig Cl at deltage i det fremCdige arbejde.
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Pkt. 4 Fremlæggelse af revideret regnskab 
Formanden Henrik Melgaard fremlagde det reviderede regnskab.
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Regnskabet blev fremlagt uden bemærkninger.

http://hansted-egebjerg.dk
http://hansted-egebjerg.dk


LOKALRÅDET´s formål er, at varetage Hansted og Egebjerg´s interesser samt støtte og styrke udviklingen i området,  
så det er et attraktivt område at bo og leve i.

Dato: 21. januar 2019 

Pkt. 5 Forslag Il planer for det kommende år: 
 
Jeae Jørgensen uddelte et skema, hvorpå Clhørerne kunne notere hvilke opgaver, mødedeltagerne syntes 
Lokalrådet skulle arbejde med i det kommende år. 

Der indkom to forslag. 
1) Et ønske om et busskur med bænk ved kirken. 
2) Et ønske om at bevare cykelbanerne som cykelsCer uden bilparkering (Egebjergvej). 

Pkt. 6 Valg af rådsmedlemmer og suppleanter 

På valg var Jeae Jørgensen, Ken Holm og Hans Kurt Jacobsen. Jeae og Ken modtog genvalg. Som nyt 
medlem valgtes Hans Peter Østergaard, Vesterhøjsvej 37 som nyt bestyrelsesmedlem. Hans Kurt Jacobsen fik 
tak for sit store arbejde for lokalsamfundet af formanden. 

Som suppleanter valgtes: Meae Andersen, Egesholm 34, Egebjerg og Tina Vejle, Vesterhøjsvej 13, Egebjerg. 

Pkt. 7 Valg af revisor: 

Som revisor genvalgtes Henrik Sandberg  
Som suppleant valgtes Børge Strunge. 

Pkt. 8 Behandling af indkomne forslag: 

Der var ingen forslag. 

Pkt. 9 Eventuelt: 

Ingen indlæg. 

Mødet sluaede kl. 20.45. Der var 52 deltagere. 

24. januar 2019 
Palle Koch 
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