Lokalrådsmøde 4.2.2019
Dagsorden:
1.
Kartoffelfestival præsenteret af Kurt Schmidt og Benny
2.
Siden sidst
3.
Autocamper plads tilbud m.m.
4.
Møde med kommune se vedhæftet fil
5.
Indvielse film Hærvejsklynge samt yderligere tiltag
6.
Opfølgning skærme brugs
7.
Fællesspisning. Er det kunstforening og det videre arbejde med sundhedscenter vi skal sige
ok til nu
8.
evt
Referat
Ad.1. Benny og Kurt orienterede om processen. Der har været møder med bl.a. Sønderskov. Konklusionen
er blevet at udvalget arbejdet videre selv i samarbejde med kommunen. Kommenens interesse er at
profilere kommunen som fødevarekommune. Udvalgets overordnede interesse er at profilere Hovborg.
Benny understreger at 2019 bliver en slags forsøgs år, hvor man får afprøvet samarbejdet med kommunen
om det fremtidige set up. Det er tanken også at invitere skolerne evt. 4. klasserne til at være med i en
kartoffelkonkurrence. Festivalen planlægges til at finde sted 15.-17. august.
Forskellige ideer kom frem. Udvalget arbejder videre med dem.
Til næste fællesspisning orienterer udvalget om kartoffel festivalen.
Opbakning fra lokalrådet til ideen og opbakning til at kommunen er inddraget. Forslag om at det evt. kan
hedde Vejen kommunes kartoffelfestival i Hovborg.
Ad.2. Christine har meldt os til ”Hold byen ren” den 31. marts kl. 10-12. Lokalrådet vært ved en forfriskning.
Der er flere hjertestartere i byen. En hos BJ agro, en i Huset, en på kroen, en på campingpladsen og så kører
Jørgen Jørgensen rundt med en i sin bil.
Christine har undersøgt at der er født 8 børn i Hovborg 2018
To tilflyttere der skal have velkomst pakke. Baldersbækvej 6 og Baldersbækvej 29. Christine vil gå ud med
velkomstpakke til de to. Pakken består nu af et gavekort til brugsen på 200 kr. samt en buket til 50 kr.
Ad.3. Der har været indsigelse mod at lave autocamperplads på naturgrunden ved udstillingen fra to
lodsejere.
Nicolaj foreslår at vi indkalder de nærmeste naboer til et orienteringsmøde for at finde en løsning.
Tony har fået tilbud på jordarbejde, el arbejde m.v.
Benny prøver at kontakte Per Rexen, for at hører om det er helt udelukket at vores oprindelige plan kan
gennemføres med autopamperplads op langs torpet. Tony nævner at det vil være godt at få en minigolfbane
og en legeplads op langs Torpet.
Ros til Tony for det store arbejde.
Ad.4.Vi melder ind at vi gerne vil en af de første tider.
Ad.5. Premiere på Hærvejsklyngefilmen i Brørup Bio den24.2. Der bliver en stor landsbyevent her i Huset
den 27.4. Hærvejsklyngen og Landdistrikternes Fællesråd er gået sammen om arrangementet. Der vil blive
deltagelse fra det meste af landet, en del er allerede meldt til. Der komme mere i bladene om eventen.

Ad.6. Christine foreslår at vi bare køber to billige skærme og selv står for at lægge ting ind. Vi undersøger
hvordan vi kommer videre. I første omgang snakker vi med Lindknud brugs om hvordan de gør. Christine
tager der over.
Ad 7. Nicolaj har fået SMS fra Anita, der spørger om hvordan vi kommer videre med ideen om
sundhedshuset. Nicolaj svarer hende, at hvis de har en arbejdsgruppe der er kommet videre med ideen
bakker vi naturligvis op i lokalrådet, men vi har ikke ekspertisen og ressourcerne til at gå ind i selve arbejdet
med at forberede det. Nicolaj undersøger om kunstforeningen vil stå for næste fællesspisning, eller er
Christine klar til at tage over sammen med Afrikanergruppen.
Ad.8. Der kommer flag op på hjørnegrunden i stedet for skiltene.
Næste møde 2. tirsdag i marts.

