
Referat lokalrådsmøde den 10. september 2018  

Dagsorden 
1. Siden sidst. 

2. Hærvejsklynge møde i Gesten den 12. september. Vi har brug for ekstra emner udefra. 

3. Evaluering landsbyfestival  

4. Forslag til brug af gammelt busskur. 

5. Autocamperplads 

6. Indvielse af bro 

7. Vedligeholdelse stier. Hvor langt er vi kommet? 

8. Fællesspisning 6. november, samt årsmøde. Forberedelse 

9. evt. 

10. Næste møde 

Referat 
Ad.1. 
Dikkie har snakket med kommunen fordi indkørslen til Hovborg  fra Grindstedvej ved det nye 
helle anlæg  er for smal. Store lastbiler og landbrugsmaskiner kan ikke komme rundt. 
Lokalrådet roser brugsen for den flotte oprydning der er blevet foretaget. 

Ad.2. 
Kirsten gav en orientering. Man kan læse mere om klyngen på www.haervejsklyngen.dk. Her kan 
man også læse den flotte rapport, som styregruppen har lavet. Rapporten uddeles fysisk til 
lokalrådet på næste møde. Den er i trykken. 
Nicolaj opfordrer til at at støtte op om arbejdet i klyngen og melde sig til en arbejdsgruppe, der 
er en masse spændende på vej bl.a. en video der bliver optaget i oktober i alle byer. 

Ad.3. 
Fredagen rigtig god 
Lørdag skal nok være lidt anderledes næste år, der vil blive lagt mere vægt på fødevare og 
fødevareproducenter. Det bliver en kartoffelfestival. Kurt har snakket med kommunen, de er 
meget glade for tanken om kartoffelfestival og vil vist også bidrage lidt til festen. 
Der arbejdes lidt med en konference forud for festivalen. Kurt har sendt ansøgning til trekantens 
kulturfestival om støtte. 

Ad.4. 
Vi får det gamle busskur og skal finde ud af hvor det skal stå. Vi skal selv stå for flytning. 

Ad.5. 
Nicolaj har snakket med kro og campingplads. De er positive over for en autocamperplads på det 
kommunale areal over for campingpladsen. Tony arbejder videre med Per Rexen fra kommunen 
om tilladelser m.v.  

Ad.6.  
Nicolaj aftaler nærmere med Jørgen på kroen. 

http://www.haervejsklyngen.dk


Ad.7. Nicolaj snakker med kommunen om materiel til at raspe stien fra Lindegårdsvej af, så man 
bedre kan gå på den. Der bliver jo nu en fin tur op ad den sti ud til den nye cykelsti og tilbage til 
byen.  

Ad.8 
Dikkie undersøger om nogle af de mange rumænere vi har i byen evt. vil lave mad til 
fællesspisning. Vi laver indbydelse på næste lokalrådsmøde. 

Ad.9. 
Næste møde 9. oktober. 


