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Møde i Byudviklingsudvalget 
Sted: Hos Marianne  
Tid: Tirsdag den 28. maj 2019 
 
Deltagere: 
Marianne Ellersgaard 
Jon Kjeldgaard 
Leif Köhne 
Ole Peter Jacobsen 
Ole Schwarz 
 
Afbud fra: 
Hans Erik Pedersen 
Ole Kjær 
 
Dagsorden: 
  

 Godkendelse af dagsorden: 
Blev godkendt. 

 Godkendelse af referat af møde den 16. januar: 
Blev godkendt. 

 Samrådets generalforsamling – er der evt. nyt til Byudviklingsgruppens arbejde? 
Der var ikke nye opgaver eller kommentarer til Byudviklingsudvalgets arbejde fra Generalforsamlingen. 

 Status vedr. Grønt hold: 
Jon kunne oplyse, at det Grønne hold nu består af: Palle, Gert, Jon, Villy, Ole P.,  Hans S., Bjarne F. og Kåre 
Bundgaard. Opgaverne er fordelt mellem disse personer. 
Byportene har fået olie. 
Der skal stå en græsslåmaskine ved Søren – de 2 øvrige skal stå inde + buskrydder. 
Grønt hold har sagt nej til at vedligeholde de frugthaver, som Ole F. etablerer – de ikke har ressourcer 
hertil. 
Holdet vil sørge for at der kommer ekstra sand v. byporten over for M. Sudergaard. 

 Udstykninger: 
Ole kunne fortælle, at kommunen udstykker 4 parcelhusgrunde ved Glashuset/ Mosen 
Herudover er Holm ved at være færdige med de 6 lejeboliger ved Kornelparken.  Udstykningerne syd/øst 
for Tranevej forventes godkendt i indeværende år. Arne Sandager forventes ikke at foretage flere 
udstykninger p.t. 

 Status vedr. Gadekæret: 
Hans Erik og Ole K. er tovholdere på dette projekt. 
Der arbejdes ud fra de fælles tegninger og planer, som kommunen og dette hold har udarbejdet. 
Der er allerede lavet en udtynding af træerne. 
Gadekæret forventes oprenset i efteråret. 
Samrådet skal finde penge til bro over vådområdet (mod syd) – Der skal søges AKA-midler hertil. 
Den påtænkte scene nord for gadekæret forventes ikke realiseret. 

 Status vedr. Lys på byportene   
Hans Erik har udarbejdet plan og budget. 
Vi afventer at kommunen åbner for ansøgninger i forhold til AKA-midlerne. 

 Status fra PR-udvalget: 
Udvalget består nu af: Poul D., Jon K., Marianne, Ole S., Ole F (fra borgerforeningen) og Anne. 
Det har giver PR-udvalget nye kræfter og viden at blive udvidet. 
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Sidste projekt var foldere til agitation for at folk skal flytte til vores byer. 
Disse blev brugt ved EQUITOUR – her blev uddelt ca. 700 stk. af de 1000 trykte. 
Resten forventes fordelt blandt relevante ejendomsmæglere. 
Næste møde i gruppe er den 19. juni. 

 Status vedr. klyngeprojektet: 
Ole kunne oplyse hvordan klyngeprojektet var opstået, hvem, der nu deltager samt hvad opgaverne er. 
Alle 6 samråd omkring Hammer Bakker deltager. 
Lasse B. er samrådets repr. i bestyrelse og Ole F. er suppleant. 
Der er nedsat 5 arbejdsgrupper. 

 Realdaniapuljer – (mødestedet og underværker) – er der behov for at søge midler? 
 https://realdania.dk/saadan-stoetter-vi/soeg-stoette/aktuelle-calls 
Marianne have erfaret, at der er muligheder for at søge midler til bygningsmæssige opgaver via Realdania 
(Underværker) - Ole kunne oplyse at Landsbyklyngen søger midler herfra. 

 Evt. : 
Mulighed for at bruge det grønne område (den gamle mejerigrund). Der er lidt usikkerhed om hvem der 
p.t. ejer området. Byudviklingsudvalget kunne godt være interesseret i at lave et grønt område her (har 
tidligere været drøftet med Morten, der har været positiv.)  Ole P. vil kontakte Morten herom. 
Der er boliger i Grindsted, som ville forskønne byen hvis de blev revet ned. Der findes en 
Nedrivningspuljen som kommunen får fra staten. Der er p.t. ingen midler i puljen. Vi afventer yderligere - 
indtil det igen er offentlige midler til nedrivning af gl. fadefærdige bygninger. 

 Næste møde: 
Den 25. september kl. 19.00 hos Ole  
 

Referent.  Ole Schwarz 
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