Referat lokalrådsmøde tirsdag den 10. april kl. 19,00 i Huset
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Evaluering fællesspisning
Landsbyklynge projekt
Bro ved kroen
Evaluering møde med kommune
Forskønnelse ved indfaldsvejene
aktivering af landsbyambassadører
Skriv til HUIF bladet
Evt.

Ad 1. Der har været valg til Vejen kommunes landdistriktsråd. Herfra deltog
Nicolaj, Børge og Kirsten. Hovborg, Lindknud, Glejbjerg og Gjerndrup er i
valggruppe og kan vælge et medlem. Vi valgte Erik Rytoft Jensen fra
Gjerndrup.
Ad.2. Dorte udtrykte på vegne af Holmeåskolens støtteforening, tilfredshed
med fællesspisning, der var en del børnefamilier der deltog og mange blev
til den efterfølgende generalforsamling i støtteforeningen.
Næste fællesspisning bliver i efteråret.
Ad.3. Kirsten orienterede kort. Klyngen har nu fået et navn:
”Hærvejsklyngen”. Det skete ved et arrangement ved Klebækhøjene i
Bække.
Der er udsendt spørgeskema via E boks fra kommunen til alle borgere i
klyngens område. Alle opfordres til at bruge 10 minutter til at svare på
spørgsmålene i skemaet. Det er vigtigt materiale, som vil blive brugt i den
videre udvikling af de 5 landsbyer.
Ad.4 Broen over Holmeå neden for kroen er nu så dårlig at den er farlig at
færdes på. I samarbejde med flere foreninger, kroen og en snak med
kommunen, er der søgt penge i en fond. Vi har fået tilbud fra et par firmaer
der er specialister i at lave broer. Der skal bruges en del penge, så vi
forsøger at få samlet midler, så vi kan få en ny bro der kan holde mange år.
Vi håber vi får fra fonden, men får næppe alle pengene til broen, så vi
håber at nogle af foreningerne i byen vil bidrage, det vender vi tilbage til
når vi har hørt fra fonden.
Ad.5. NJicolaj, Børge, Dikkie, Dorte og Kirsten har været til det årlige møde
med kommunens økonomiudvalg. Vi drøftede følgende emner: Byggegrunde:

Kommunen er opmærksom på, at det kan blive aktuelt med ny udstykning,
så snart der er solgt et par grunde mere. Bolig situationen i Hovborg: Der er
stort set ikke flere huse til salg, det er jo et positivt problem, der mangler
lejeboliger, som der gør overalt i kommunen. Borgmesteren opfordrede til
at lokalrådet kontakter en boligforening, for at høre om muligheden for at
opføre nye lejeboliger. Benny undersøger inden næste lokalrådsmøde om
nogen af boligforeningerne evt. i vores nabokommuner vil opføre nogle
boliger.
Cykelstiens færdiggørelse: Den skulle blive færdig så den kan indvies i juni
gerne i forbindelse med byfesten.
Forlængelse af fortov på Baldersbækvej fra viadukten til Torpet: Kommunen
vil sende et par mand ud at se på hvordan det kan laves.
Indfaldsveje: På sidste lokalrådsmøde aftalte vi at arbejde med
forskønnelse af indfaldsvejene. Kommunen sender reglerne for hvad man
må ved indfaldsveje til byerne. Herefter tager vi stilling til hvad der skal
gøres, evt. kan vi udskrive en lille konkurrence for at få gode forslag ind.
Bro over åen neden for kroen: Er nævnt under punkt 4.
Børnehave – børnecenter: Lindknud børnehave bliver flyttet over på
Holmeåskolen, børnehave og vuggestue i Hovborg forbliver som den er.
Sydtrafik: Der er klage over at børnenes buskort ikke altid virker, når de
scanner det i bussen. Kommunen tager omgående affære.
Ad. 6: Lokalrådet går i gang med at finde ud af hvad man må rent
lovgivningsmæssigt ved indfaldsvejene, når det er afklaret tager vi fat på at
finde en løsning der passer til Hovborg. Det kan evt. være en eller form for
kunst der relaterer til naturen. Det er vigtigt at vi bruger naturen som
symbol ved vores indfaldsveje, Københavnerplantagerne, krondyrene, fisk
m.v. Alt det som symboliserer Hovborg. (Varde kommunes landsbyer har alle
forskellige skilte og kunstværker ved deres landsbyer. Kommer nogen forbi
opfordrer vi til at tage et billede der kan give lidt inspiration.)
Ad. 7: Kurv til nye borgere i Hovborg. Vi skal nu have alle
landsbyambassadører i gang med at besøge de nye. Hidtil har Dorte og
Thomas været ude med velkomstkurvene, men der er en del ny tilflyttet, så
nu skal alle i gang. PT er der 6 der skal bydes velkommen, Kirsten tager fat
i de øvrige for at få aftale om besøgene.
Vi vil gerne prøve at gøre lidt ud af de nyfødte også. Vi drøftede hvordan
det kan gøres, om vi skal have et bestemt flag der hejses hver gang der
kommer en ny til verden her i Hovborg. I første omgang bestiller Dorte
hagesmækker med tekst og undersøger om vi kan få lavet en lille uro til
dem.

Ad.8:Nicolaj skriver lidt fra lokalrådets arbejde.
Ad.9: Benny orienterede kort om status på forberedelserne til
landsbyfestivallen der bliver kartoffelfestival med alt hvad det indebærer
af aktiviteter.
Nicolaj har på vegne af lokalrådet sendt et indlæg til avisen vedr. planerne
om at lukke Assersbølgård.
Der bliver en reception i anledning af tiltrædelse af ny brugsuddeler.
Nicolaj tager en lille ting med fra lokalrådet og byder velkommen. Det er
vigtigt at ALLE i byen nu bakker op om brugsen og taler positivt om
fremtiden, det breder sig og vil gavne os alle sammen så vi bliver ved med
at have en dagligvare butik i vores landsby.
Vi har fået opfordring fra kommunen om at tage billeder af de
seværdigheder, attraktioner, natur og dyreliv vi har i vores område for at
synliggøre området. Vi opfordrer Tony til at tage nogle billeder, de skal
sendes til kommunen via instagram.
Børge vil gerne stoppe i lokalrådet på grund af stort arbejdspres. Nicolaj
takker Børge mange gange for hans arbejde i rådet.
Næste møde i lokalrådet er tirsdag den 8. maj.

