
 
 
  

Referat lokalrådsmøde 13. december 2017  
 
Dagsorden: 
  

1. Velkomst og intro til lokalråds arbejdet 
2. Valg af formand 
3. Konstituering efter kommunevalget – udvalg m.v. 
4. Status Landsbyklynge projekt 
5. Status separations kloakering Hovborg  
6. Landsbyfestival 2018 ( Der er nedsat et udvalg til at videreføre festivalen) 
7. Henvendelse til DR vedr. Bukina Faso ( DR julekalender på Ramasjang) 
8. Opsamling fra årsmøde og fællesspisning (bl.a. ændring af vedtægter til 

forretningsorden) 
9. Orientering vedr. turistaktørernes deltagelse i feriemesse i Odense 
10. Nye tilflyttere til Hovborg 
11. Mødekalender 2018 
12. Evt. 

 
 
Referat: 
 
Ad.1. Velkomst v. Nicolaj. 
Speciel velkomst til de nye Tony, Mathilde og Marie. 
 
Ad.2. Nicolaj valgt til formand. Dikkie valgtes til kasserer Børge og Kirsten sidder i 
lokalrådet som ressourcepersoner. Kirsten fortsætter som kommunal repræsentant. 
Børge sidder i øjeblikket i kommunens landdistriktsudvalg, men der skal foretage 
nyvalg efter kommunevalget. Gitte fører og vedligeholder hjemmesiden, stor ros til 
Gitte.  
Jesper er fortsat kontaktperson til landsbypedellen. Det er vigtigt at vi melder ind til 
Jesper hvis der er nogle større ting vi mener kommunen bør se på. 
 
Vi vil gerne have et unge udvalg i lokalrådet. De unge må gerne formulere en vision 
for deres Hovborg. De unge kan henover foråret tage en snak om ovenstående. 
 



Ad.3 Benny orienterede. Tilfredshed med at Claus Kulmbach er blevet formand for 
skole og børn. Glæde over at Charlotte blev  valgt, så byen har en repræsentant. 
 
Ad.4.  
Kirsten orienterede om arbejdet i landsbyklyngen. Konsulenter Peter Gram Boesen 
er godt i gang med arbejdet.  Der er valg til styregruppen den 14.12. Herfra har vi 
indstillet Thomas Matthesen, Stefan Krehbiel og Mogens Nielsen. Den 3. februar 
bliver der et stort fælles arrangement for alle 5 byer, her vælges medlemmer til de 
øvrige grupper. Der kommer en udstilling rundt i alle landsbyer i nærmeste fremtid. 
 
Ad.5. Kirsten orienterede. Mange borgere i Hovborg ønsker selv at lave 
foranstaltninger på egen grund. Vedr. ”Det kommunale vand” fremlagde forsyning 
og kommune oversigt over, hvordan de har tænkt, at de mange ideer borgerne er 
kommet med kan blive implementeret.  
 
 
Ad.6. Orientering om landsbyfestival. Der er nedsat en styregruppe: Kurt Smidt, 
Thomas Peter Tøgersen, Mogens Nielsen og Gitte Olsen. Den 7.2 er der møde, hvor 
alle er velkommen til ”Brainstorm.” Festivalen bliver, som sædvanlig den 3. weekend 
i august. 
 
Ad.7. Orientering ved Kirsten. Overskuddet fra DR julekalenderen i år går til Bukina 
Faso. I samarbejde med Henry Pedersen har vi sendt en skrivelse til Redaktøren i DR, 
der står for udsendelserne i DR. Vi ville gøre opmærksom på det unikke samarbejde 
Hovborg  har med Takaledougou i Bukina Faso, vi håbede at få DR til at lave en 
udsendelse om Hovborg. Vi har ikke hørt fra dem. 
 
Ad.8. Evaluering af årsmødet. Vi arbejder videre med næste årsmøde, der bliver ting 
der skal justeres lidt, det vil vi orientere om i HUIF bladet.  
 
Ad.9. Tony orienterede  om turistaktørernes tiltag med at være på feriemesse i 
Odense  26-28 januar. Tony havde en model af standen med. Der bliver en 
konkurrence, hvor man skal gå ind på Hovborg.net og se om man har vundet. På 
hjemmesiden www.ferie-fritid.dk   kan man følge udviklingen, man kan allerede nu 
se at Hovborg er med som udstiller. Stor ros til turistaktørerne. 
 
Ad.10. Der er fulgt op på dem vi havde på listen i efteråret. Dorthe og Thomas har 
været rundt med kurve. Folk i Hovborg må stadigvæk gerne give Lokalrådet besked, 
når de får nye naboer, så de kan få en velkomst kurv.  



Forslag om at vi gør noget specielt ud af de nyfødte i Hovborg. Evt. en velkommen til 
verden kurv. Vi tager det på som punkt næste gang.  
 
Ad.11 Lokalrådet mødes den 2. tirsdag i hver måned kl. 19.00 undtaget juli.  
 
 
Referat 
Kirsten 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 


