
Referat  lokalrådsmøde onsdag den 26. oktober kl 19.00 i Huset. 
  
Følgende dagsorden. 
  

1. Siden sidst. 
2. Energimøde den 31 oktober 
3. Minigolf og Autocamperplads 
4. Opbakning til Hovborg Brugs. Cykelsponsor løb?????? 
5. Flagalle organisering og betaling 
6. Stier 
7. Fællesspisning 
8. Evt. 

 
Ad.1. Der er et hængeparti fra sidst om broen i krohaven den er sunket lidt, Dikkie og Nicolaj følger op. 
Susanne oplyser at man i erhvervsklubben har diskuteret, at da broen ligger på kroens grund vil Jørgen finde 
det hensigtsmæssigt at kroen overtager broen.   
Intern kommunikation: Vi bør lade være med at diskutere indbyrdes på Facebook det kan vi gøre internt  
Der er kommet ny områdeleder på Holmeå børnecenter.. 
Erhvervsklubben holder ikke valgmøde i år.  
  
Ad.2. Referat fra mødet i Københoved, vedr. energiforsyning i landdistrikter og omlægning fra gas til andre 
varmekilder, for hele kommunen er sendt til lokalrådet.  
Møde 31.10 i kirken om fremtidens energiforsyning. Vi skal på et tidspunkt inden så længe tage stilling til hvad 
vi vil med fremtidig varmeforsyning i Hovborg. Vi er for små til at komme ind under noget fælles, så vi skal 
klare os selv evt. i samarbejde med nogen nabo landsbyer.  
 
Ad.3. Urban Goods (Peter Gran Boesen) har indtil videre fundet fonde der kan blive aktuel for os. Lokalrådet 
har nu lidt hjemmearbejde, bl.a. udtalelser fra interessenter der kan sendes med fondsansøgning.  Urban 
Goods søger for os.   
 
Ad.5. Det koster 1000 kr. at få hejst flagalleen. Til visse arrangementer som er for hele byen opkræves ikke 
penge.  De 500 kr. går i flagkassen til vedligeholdelse af flag og stænker. På sidste lokalrådsmøde aftalte vi at 
de 500 kr. fra hver gang kan gå i lokalrådets kasse og deles ud til foreninger, eller til noget forskønnelse i byen. 
Borgerforeningen vil gerne have at flagaleen fremover overtages af borgerforeningen. Borgerforeningen vil 
bevilge 8000 kr. af flagpenge til kuvertpris til 11. januar fest. Det er lokalrådet ikke enig i, det kommer ikke ret 
mange i byen til gode.  
 
Ad.4. Diskussion om Hvor vidt det kan være en god ide med et cykel sponsorløb, for at slutte op om brugsen. 
Vi kunne også have andeløb ( man ”køber” en lille gul and i brugsen), første søndag i advent. Nicolaj 
undersøger om brugsen vil være med Hvis de vil sætter vi det i værk.  Sponsorløb kan vi så vende tilbage til 
når det er varmere i vejret.  
 
Ad.6. Til mødet på kroen om stierne mødte rigtig mange Referat er videresendt.  
 
Ad.7. Udsættes til foråret, da der er så meget her i efteråret bl.a. hallens jubilæum den 29.10 
 
Ad.8. Der er forespørgsel om shuttlebus til Vorbasse marked kan køre over Hovborg fremover. Det bør 
undersøges.  
Tony spørger til tilflytterhus i regi af Hærvejsklyngen. Nicolaj siger det ligger lidt stille 
 



Næste møde 15 november  
 


