
Referat lokalrådsmøde 17. marts 2021 

 
Dagsorden: 
 

1. Afslutning på projekt Hovborg Naturens Landsby – herunder budget-regnskab. De fysiske 
resultater – de fremtidige muligheder, herunder noget materiale – markedsføring 

2. Hovborgs bidrag til kommunens Projekt og konkurrence Danmarks vildeste kommune. 
3. Siden sidst. 
4. Brochure til Husstandsomdeling fra Borgerforeningen   
5. Hovborgs lille ”Pixiebog” – skal den tilrettes og genoptrykkes eller skal vi i samarbejde med 

foreninger og erhverv lave en helt ny 
6. Situationen i Hovborg i forhold til kommunevalg.  
7. Anmodning fra borgerforeningen om evt. fælles generalforsamling/årsmøde til næste 

fællesspisning 
8. De nye borgere (og der er mange) kan vi forberede noget evt. udendørs. 
9. Søprojekt Holmeå. 
10. Evt. 

 
Ad.1. Kirsten orienterede, projektet med Hovborg-Naturens landsby, som kommunens 
landdistriktspulje har bevilget 40.000 til er ikke helt færdigt. Alle regninger skal være betalt inden 
pengene udbetales fra kommunen. Hovblomst har købt de nye blomsterfrø og alle bænke og 
insekthoteller er sat op og betalt. En del af markedsføringen, som også indgår i projektet er 
gennemført.  
 
Ad.2. Tilmelding godkendt  
 
 
Ad.3. Der er sendt forslag til pyloner, der er endnu ikke kommet tegninger eller priser på tilkøb. 
Vi bør fortsat arbejde på at få et fortov fra viadukten til Torpet, 2minus1 vejen er ikke nok.  
4. maj bliver i år som det plejer, med borgmestertale, faner og musik. Inden selve arrangementet 
kl. 19 fortæller Olav Ølgaard om det dramatiske døgn da flyveren faldt ned.  
Dikkie har afleveret regnskab til kommunen 
Tony vil gerne tage Vorbasse Marked igen med en Hovborg stand. Det koster 1450 kr. Godkendt 
Hovborg ferieby arbejder på at få et flag på hjørnegrunden, men det kniber med at få de sidste 2 
grundejerforeninger med på ideen. Campingplads og etape 3 er med.  
Tony har bud med fra Ove på campingpladsen om det stykke af kyst til kyst stien som går neden 
for sommerhusene. Ove vil gerne have det lavet bredere. Kommunen har været inde over af flere 
omgange  og gør igen opmærksom på at det er en trampesti. 
Fremover skal vi huske at benævne området Hovborg ferieby i stedet for campingplads og hytteby.  
Karsten Krupa vil gerne være med i en lille PR gruppe der kan forberede reklame for at solgt flere 
sommerhuse og sommerhusgrunde. Han siger at de sidste forhindringer for at laksen kan gå op i 
Holmeå nu er næsten væk. I løbet af få måneder er der fri passage. Så han synes vi skal i gang med 
at reklamere med at folk skal skynde sig at få et hus eller en grund inden de stiger, det gør de helt 
sikkert siger han,når det rygtes at nu kommer laksen. Vi besluttede at nedsætte et lille PR udvalg 
med Tony, Kirsten og Karsten. 
              



Ad.4.og 5 Brochure fra borgerforening med oplysninger til turister og borgere om forskelligt er på 
tegnebræt. Den bliver færdig i løbet af foråret.  
Pixiebogen bør vi se på sammen med nogle af de øvrige foreninger i efteråret. 
 
Ad.6 Meget svært at finde en kandidat der vil stille op herfra. Men Charlotte genopstiller. Vi har 
før haft to valgt herfra så det vil være godt hvis der kan findes en mere.   
 
Ad.7. Godkendt 
 
Ad.8. Der er kommet rigtig mange nye til byen Det bedste vil være hvis de får en kurv, men det er 
meget svært at følge med i hvem de er og hvor mange de er. Men der er mange. Vi enedes om at 
afholde en fællesspisning med en særlig indbydelse til de nye, og så evt. give dem en kurv eller 
andet den aften.  
Det bliver en udfordring at finde ud af hvem de er. Vi må gå i tænkeboks og finde på hvad vi kan 
gøre.  
 
Ad.9. Tony har sendt et forslag til et nyt vådområde  ned til åen lige vest for renseanlægget (som 
jo bliver nedlagt) Det er et paragraf 3 område så det kan blive svært Vi skal starte med at spørge 
kommunen. Det er en god ide at tage det med på vores møde med øko udvalget 
 
Ad.10. Forberedelser til  kartoffelfestival kører  lidt på lav blus, men kommunen arbejder med det 
lige nu. 
Forslag: Kunne man forestille sig at byens foreninger slog sig sammen om en aften hvor 
udfordringen skal være hvordan  får vi tilført nyt blod til bestyrelserne. Vi prøver at arbejde lidt 
videre med den ide. 
Autocamperplads er et hængeparti 
Minigolfbane det samme  
Næste møde 13.4 
 
 
             


