
Dagsorden lokalrådsmøde den 12. februar 2018. kl. 19.00 i Huset. 

Dagsorden:  

1. Siden sidst 
2. Landsbyfestival 2018 
3. Landsbyklynge projekt 
4. Møde med økonomi udvalget den 4. april 20.30 – 21.00 
5. Der er valg til kommunes landdistrikts udvalg 
6. Affaldsindsamling 2018 den 22 april. Er det borgerforening eller os der skal køre den. 
7. Lokalrådets målsætning for 2020, samt prioritering af indsatsområder ( Find hver i sær 2 

ting I synes vi skal arbejde med i 2018 fra udviklingsplanen) 
8. Tilflyttere eller nyfødte kurv 
9. Skriv til HUIF bladet 
10. Feriemesse Odense 
11. Evt. 

Referat: 

Ad.1. Nicolaj orienterede om brugsen, hvor der søges ny uddeler. 
Årsmøde i Landdistrikternes Fællesråd den 16.3. Tony og Kirsten deltager. (Husk at tilmelde 
senest 28.2. Materiale tilgår direkte til de tilmeldte). 
Vedr. fællesspisning har lederen af børnecentret givet tilsagn om at komme. Holmeåskolens 
støtteforening står for maden.  

Ad.2: Der var et godt inspirationsmøde sidste uge, hvor 30 deltagere fra Foreninger og 
virksomheder var mødt op og kom med ideer til, hvad de kunne tænke sig festivalen skal 
indeholde. Ideerne kan ses  på Hovborg.net.   

Ad.3. Kirsten orienterede. Der er møde for alle byernes borgere den 24.2. i Bække 

Ad.4 Til næste møde i lokalrådet vedtager vi hvilke punkter vi gerne vil debattere med 
kommunen. 

Ad.5. Der er foreløbig besluttet valg til det nye landdistriktsudvalg i kommunen den 5 marts. 
Kirsten finder ud af tidspunkt m.v. og orienterer på mail.  

Ad.6. DN står for det på landsplan. Vi bakker op om projektet. Vi prøver at finde en forening 
evt. skolen der vil stå for det. Det skal i HUIF bladet for april. Tony kontakter Mogens og hører 
om han vil sende en mail til skolen om de evt. vil være med. 

Ad.7. Lokalrådets medlemmer foreslog følgende punkter der bør arbejdes med det kommende 
år. 
Indfaldsveje forskønnelse 
Landsbybus 
Autocamperplads 
Busskur ved børnehaven 
Unge udvalg 
Historie og natur formidlingscenter 
Marked på hjørnegrunden permanent med lokale fødevarer evt. lørdage  

Nikolaj opfordrer til at man udvælger tre punkter og tager fat på først. 



Vi enedes om: 

Indfaldsveje forskønnelse blev valgt, herunder skiltning og forslag om 40 km. Gennem 
hovedgaden.  

Landsbybus, herunder vil vi til at starte med at undersøge, hvordan de landsbyer der allerede 
har en bus har grebet det an. 

Autocamperplads. Her skal mulighederne undersøges, erhvervsklubben skal inddrages. 

Næste gang tager vi fat på indfaldsveje forskønnelse. 

Unge udvalg: Vigtigere at de unge er opmærksom på at der sidder to unge i lokalrådet og at de 
kan bede Marie og Mathilde tage deres ønsker med til lokalrådsmøderne. Det vil være svært med 
et egentlig udvalg.  

Historie og naturformidlingscenter planen arbejder vi med i ledige stunder. 

Ad.8: Der skulle være født tre børn i Hovborg i år. Dorthe følger op. Svært at finde ud af hvem 
der er ny tilflyttere. Vi bestræber os på at få fulgt op. Vi prøver at finde ud af om de, der har 
født vil have et billede af barnet på nettet. 

Ad.9 Nicolaj skriver noget til bladet. Kirsten skriver lidt om klyngesamarbejdet 

Ad. 10: Messen gik rigtig godt, der var stor aktivitet på standen. Tony og Helle holdt foredrag på 
scenen ½ time om fredagen. . Kongrescentret bad om at få foredraget om Hovborg gentaget 
lørdag. Om søndagen blev der skænket 250 glas vin ud. Der er 750 der har deltaget i 
konkurrencen. Tony spørger om der evt. vil være interesse for at få de bluser der blev lavet til 
Odense messen lavet så de kan sælges i ferien.  

Ad. 11. Næste møde er fællesspisning den 13.3.  


