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Hansted-Egebjerg Lokalråd er stiftet i 2008, og det er rådets formål at varetage Hansted og Egebjergs interesser samt støtte og styrke 
udviklingen i området, så det er et attraktivt område at bo og leve i, og så det kan tiltrække relevante erhvervsvirksomheder. Lokalrådet skal 
understøtte lokale initiativer og engagement, og det skal fungere som kontaktled mellem Lokalsamfundet og Horsens Kommune og indgå i 

samarbejdet med andre mindre bysamfund i kommunen. 

 

 

HANSTED - EGEBJERG LOKALRÅD 
Mødereferat 

 

 

Lokalrådsmøde den 4. februar 2020 kl. 16.30 i Fritidscentret, Egebjerg. 

 

Fraværende:  Kent Holm 

 

Referat fra sidste møde godkendt. 

 

Pkt. 1 Konstituering: 

 Bestyrelsesposterne blev fordelt på følgende måde; 

 Henrik Melgaard, Formand, Jette Jørgensen, Kasserer, Palle Koch, Sekretær. 

 

 

Pkt. 2 Evaluering af Borgermødet: 

Der var stor tilfredshed med mødets afvikling og indslaget med to personer fra Flextrafik. 

Afviklingen med at starte med generalforsamlingen, for derefter holde kaffepause og at slutte 

med et indslag udefra, virker godt. Det vil blive gentaget næste år. 

 

Pkt. 3 Der kom ingen indslag til "ideer og forslag til bestyrelses arbejde" det næste år. 

 

Pkt. 4 Status over arbejder med Grusgraven: 

Arbejdet med OK Nygård går stille fremad. Efter et møde i sidste uge med deltagelse af 

Henrik, Palle og en repræsentant fra OK Nygaard var der enighed om at få et tilbud fra OK 

Nygaard på en trappe i vestenden af Grusgraven og et vandafvisende arbejde i adgangsstien 

samt en markering af skel mod syd.  

Når tilbuddet foreligger, vil Henrik søge kommunen om beløbet gennem en kommunal pulje. 

I sidste uge havde Henrik, Anne-Lene Sand og Palle et møde med Hege Havnes fra firma 

Green Sustainable Landscape, hvor vi opfordrede firmaet til at fremsende et tilbud på 

udarbejdelse af skitseforslag til udvikling af Grusgraven.  Efterfølgende fremsendte firmaet et 

tilbud samt en beskrivelse af hvilke indsatser, tilbuddet dækkede. Tilbuddet lød på kr. 

180.000,-. Tilbud og beskrivelse vedhæftes. 

Efterfølgende har Henrik og Anne-Lene fremsendt en ansøgning til Gurli og Hans Engell Friis 

fond på kr. 150.000,-. Ansøgning vedhæftes. 

Henrik fremsender forespørgsel til idrætsforeningen, spejderne, Egebjerg skolen, børnehaverne 

m.fl., hvori der efterlyses initiativer, som de pågældende ønsker at Grusgraven kan indeholde. 

 

Pk.t 5  Eventuelt: 
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Hansted-Egebjerg Lokalråd er stiftet i 2008, og det er rådets formål at varetage Hansted og Egebjergs interesser samt støtte og styrke 
udviklingen i området, så det er et attraktivt område at bo og leve i, og så det kan tiltrække relevante erhvervsvirksomheder. Lokalrådet skal 
understøtte lokale initiativer og engagement, og det skal fungere som kontaktled mellem Lokalsamfundet og Horsens Kommune og indgå i 

samarbejdet med andre mindre bysamfund i kommunen. 

Henrik vil skrive til Liselotte fra Horsens kommune og forklare, at lokalområdet fremover 

forventer en mere optimal vedligeholdelse af kirkestien i Egedal og af græsområdet mellem 

Tolstrup å i syd og bebyggelsen mod nord. 

 

Mødedatoer for bestyrelsen i 2020 er som følger: 

 

28. april, 18 august, 27. oktober og 8. december alle kl. 16.30 med mødested i Fritidscentret. 

  

Lokalrådet deltager i Affaldsindsamlingen i april og i mindehøjtidelighed for dragonløjtnant 

Fredrik Bajer den 3. april kl. 10.00 på Bavnebakken. 

 

Mødet sluttede 17.30 

 

 

Næste møde er den 28. april 2020 

 

 

 

Palle Koch, den 4. februar 2020 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
Henrik Meldgaard, formand                       
mail: Henrik.meldgaard@gmail.com        
mobil: +45 20 48 65 70  
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