
Åbent lokalrådsmøde 17. maj 2022 

Dagsorden: 

1. Velkomst 
2. Siden sidst 
3. Kartoffelfestival 18.–22. august 
4. Status vedr. minigolf og autocamperplads 
5. Forslag til punkter vedr. dialogmøde med kommunens ØK udvalg 16. juni 
6. Evt.  

Ad.1 Velkomst og velkommen til gæsterne. 

Ad-2 Fremtidens mobilitet i mindre byer og landområder. Der er kørt workshop over 
to dage i regionshuset i Veje. Den afsluttende workshop og konference finder sted 
24. maj i Vingsted.  Byggegrunde i Kroskoven er sat i gang. vi spørger på mødet med 
kommunen om hvad planen videre er. Stimøde indkaldt af borgerforening med 
henblik på at få organiseret stierne og evt. bundet nogle sammen.  Fartdæmpning 
på Vorbassevej Der bør opsættes 40 km. Skilt v. byskiltet. Kirsten Aftaler med 
Anders. Flere har spurgt til hvad LAG midler der er givet til Hovborg vedr. Møllen. 
Skal bruges til. De er givet til udvendig renovering, der er ligeledes kommet midler til 
nedrivning af de øvrige bygninger.  
 
Ad.3. Der er ikke så meget nyt siden sidst. Den kendte kok Claus Holm kommer. 
Arbejdsgruppen er i gang med at renovere hjørnegrunden med kloak m.v. Der bliver 
i lighed med sidste år lavet flyer mv.  
 
Ad.4. Campingpladsen vil godt stille boldbanen til rådighed for autocampere, men 
det kræver at det bliver muligt at lave indkørsel fra Baldersbækvej. Hvis ikke bliver 
det svært at komme til tømningsordning. Der skal søges midler samlet til både 
minigolf og autocamper plads ca. 500.000. Nicolaj beder Tony samler alle de punkter 
vi har og liste dem så vi kan se hvad det er vi skal have styr på.  
 
Ad.5. Hvilke emner skal vi tage med til mødet med ØK?  
Ønske om forlængelse af asfalt fra hyttebyen og et stykke længere ud.  
Byggegrunde ros for at det er komet i gang vi spørger ind til hvor mange der bliver 
og hvornår de er salgsklare + vejforløb. Bliver der byggepligt Vi spørger også til hvad 
prisen bliver. 



 Fokus på børnehavedelen af Holmeå børnecenter. Vi prøver at få et fællesmøde 
mellem Lindknud, Lintrup og Hovborg, og med deltage af Claus Kulmbach. Susanne 
kontakter skole og børnehave for at få en status på hvor mange børn der går hvor  
Biblioteksbussen hvad sker der i fremtiden. Vi vil gerne her i Hovborg fortsat have 
mulighed for at bestille bøger og hente lokalt et sted. Hvordan kan det foregå?  
Vi bør rose kommunen for asfalt fortove mv.   
Nicolaj, Dikkie, Susanne og Tony deltager i mødet med ØK den 16.6  
 
 
Evt. Pylonen er klar med grafik nu, men det er blevet lidt sværere at sætte noget 
indenunder  
Byfestudvalget er godt i gang med at planlægge byfesten. 
TV Syd har vist et indslag om et nyt varmeprojekt til mindre landsbyer, Termonet, 
Bl.a. Skjoldbjerg er interesseret. Tre Folketingsmedlemmer har været ude og se på 
det. De er meget begejstret. Vi kan evt. tage ud og besøge dem og høre mere om 
det.  
Næste møde 14. juni  
 


