
Referat fra Lokalrådsmøde tirsdag den 9. januar 2018 

Deltagere: Nicolaj, Børge, Benny, Dikkie, Tony, Marie, Mathilde og Dorthe 

Afbud: Kirsten 

1. Siden sidst 

Velkommen til Mathilde, som ikke var med til sidste møde.  

Referatet fra mødet den 13. december gennemgået. I HUIF bladet kan vi evt. opfordre til 
at man kan læse referatet fra Lokalrådsmøderne på Hovborg.net 

Kort orientering om separat kloakering. 

2. Landsbyklynge projekt 

Der var møde den 16. december i Bække. Der blev på mødet fundet en styregruppe, hvor 
Thomas Matthesen blev formand. Lindknud, Gesten, Bække, Gjerndrup og Hovborg er 
sammen i landsbyklyngen.  

Der er opsat planche i Brugsen, hvorpå borgerne kan sætte klistermærker og skrive om de 
gode og mindre gode ting der er i byerne. Plancherne går på rundtur mellem byerne. 

Der er fælles orientering for alle 5 byer den 24. februar 2018.  

3. Årshjul 

2. tirsdag i hver måned afholdes Lokalrådsmøde, undtagen i juli. 

Højst to fællesspisninger om året, næste gang den 13. marts 2018 

Julefrokost 

Marts: Møde med Økonomiudvalget og embedsmænd fra Vejen Kommunen 

April: Møde med foreningerne 

Maj: Mindehøjtidelighed i Klelund den 4. maj 

August: Landsbyfestival 

November: Årsmøde 

4. Lokalrådets målsætning for 2021, samt prioritering af indsatsområder (muligt vi laver en 
opstart på det) 



Til næste møde skal vi hver i sær finde to ting fra udviklingsplanen, som vi mener der 
skal tages hånd om og arbejde henimod, det skal meget gerne være nogle målbare ting. 

5. Tilflyttere og nyfødte kurv 

Kurv til tilflyttere.  

Nyfødte får en hagesmæk med teksten: Jeg er ny i Hovborg. Dorthe bestiller. 

6. Skriv til HUIF bladet 

Der er frist torsdag den 18. januar. Nicolaj skriver om kurv til tilflyttere, opfordrer til 
man kan se referaterne på Hovborg.net. 

Reklame for fællesspisning skal længere ud, Facebook og mere synligt opslag i Brugsen.  

7. Feriemesse Odense 

Feriemessen er den 26. – 28. januar. Hovborg har Lille scene fredag eftermiddag. Tony 
søger efter nogen der kan stå på messestanden. Der er opslag på Hovborg.net både om 
messen og om der er nogen der har lyst til at stå på messen. 

8. Evt. 

Fællesspisning den 13. marts med oplæg ved Rita. Dorthe undersøger om Rita kan og om 
Støtteforeningen kan stå for mad mv. 

Mathilde undersøger om skærmen i Brugsen stadig virker. 

Connie har henvendt sig, og ønsker Landsbypedel bureauet opløst, da der stort set kun er 
udbetaling til rengøring i fitness. Det undersøges hvad det vil koste at få et 
rengøringsfirma til at gøre rent i fitness. Udgiften er i dag 1.000 kr. om måneden og der 
gøres rent to gange om ugen. Nicolaj og Dikkie tager en snak med Connie.  

Næste møde: tirsdag den 13. februar kl. 19.00. Marie tager kage med. Afbud fra 
Mathilde. 

Referent: Dorthe


