
Folk i alle aldre til Hovborg Lokalråds årsmøde. 
De godt 40 deltagere til årsmøde i lokalrådet havde en fornøjelig aften på 
Hovborg Kro Aftenen startede med svinekam med tilbehør og efter 
formand Nicolaj Pedersens velkomst fik Preben Boye Jørgensen fra Ærø 
ordet Han er projektleder på forsøgsprojekt tilflytterbolig. Preben fortalte 
levende og interesseret om projekt Tilflytterbolig som Hærvejsklyngen er 
langt fremme med. Der er 16 projekter i gang rundt omkring i landet. 

Han fortalte at det haster med at finde på nye tiltag, der kan få folk til at 
flytte ud i de mindre samfund. I løbet af de sidste 10 år er 40.000 flyttet fra 
de små samfund. 
En tilflytterbolig er en rigtig ide, det viser erfaring fra Ærø, hvor man i 10 år 
har haft en sådan bolig, hvor familier kan komme og bo i et halvt til et helt 
år, for at se om det er noget for dem, at bo i en lille landsby. 
Op mod halvdelen af de, der har prøvet at bo i huset, har købt hus på 
Ærø. 

I Hærvejsklyngen arbejder bosætningsgruppen på at få den første 
tilflytterbolig etableret i Lindknud. Senere er det meningen at alle 5 byer 
skal have en bolig. Der skal dannes et anpartsselskab, som skal stå for 
projektet. Man går efter at det er familier med job i området, der kan prøve 
at bo i boligen. Det kan være nogle, hvor den ene f. eks. har fået arbejde 
på en virksomhed i nærheden. Man vil gerne lige prøve at være i sit nye 
job, og prøve at bo i området inden man beslutter sig for at købe hus. 

Efter en grundig gennemgang lagde Nicolaj Pedersen op til at man kunne 
tilkendegive, om man var interesseret i at tagne en anpart på 1000 kr. i 
det nye anpartsselskab. Det var der en del der gjorde. 

Næste punkt var lokalrådets årsberetning som formanden aflagde. Nicolaj 
Pedersen kom ind på følgende punkter: 
Lokalrådets arbejdsopgaver det forgangne år: 
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

Lokalrådet har haft følgende specielle fokuspunkter: 
∗ ∗ ∗ 

Årlig møde med kommunen  
Arbejde med placering af autocamper plads 
Ping pong med Vejen forsyning omkring regnvandsafledning  
Afholdt lokalrådsmøder hver måned  
Deltaget i div. møder, kommune, landdistrikts udvikling m.v. 



Back up for Vejen Kartoffelfestival  
Hjulpet til med landsby event i Hærvejsklyngen, afholdt her i Hovborg 
Deltaget i ildsjæletur til bl.a. Landsby App, delebiler m.v. 

Arbejde med autocamper pladsplacering Info skærme i Brugs og ”Huset” 
Hovborg Velkomst nye tilflyttere

Arbejdet med at etableret autocamperplads er vidt fremme. Det er Tony 
Larsen og Nicolaj der arbejder med sagen. Der er en del tilladelser m.v. 
der skal i hus. 

Infoskærme i Brugs og Aktivitetshus er næsten klar. Christine Skovbjerg 
Bech har arbejdet på sagen. Der er nu bestilt skærme, så der fremover, i 
lighed med ordningen i Lindknud Brugs, kan være forskellige 
informationer om begivenheder i byen, samt gode tilbud i brugsen på 
begge skærme. 

Velkomstkurve til tilflyttere har været en udfordring, simpelthen fordi så 
mange flytter til byen at det har været, endog meget svært at følge med i. 
Fremover lægges der op til at der findes en på hver gade, der vil meddele 
når der flytter nye til. Der kommer information i HUIF bladet om hvordan 
det skal foregå. Både ejere og lejere skal bydes velkommen med en 
”kurv”. 

Ved den efterfølgende debat diskuteredes bl.a. by forskønnelse, en 
opgave der fremover kommer til at være i borgerforeningens regi. Der er 
allerede et lille udvalg ”Hovblomst” der arbejder på sagen. 

Herudover var der forslag om at billedet på hjemmesidens forside skifter 
mellem forskellige flotte motiver fra byen. 

Der var tak og stor ros til Gitte Olsen for at administrere siden og 
Facebook. 

Der var tre på valg til lokalrådet: Dikkie van Mourik der er valgt af 
landbruget Nicolaj Pedersen der er valgt af foreningerne og Tony Larsen 
der er valgt af de ældre. Alle blev genvalgt. 

Nicolaj takkede alle i Hovborg for deres store engagement i byens 
udvikling, både foreninger, institutioner , arbejdsgrupper og 
enkeltpersoner. Uden jer var der ingen udvikling. 


