Referat fra fællesrådsmøde
4. januar 2016 i Vrønding klubhus.
Tilstede: Bent, Bo, Børge, Charlotte, Heidi, Jari, Jette, Kristina og Susanne
Referent :Heidi ( Bent)
Pkt 2: Status i Vrønding
Byforskønnelse ved Børge:
kommunen har sat nedrivningen i udbud. Michael Laurbjerg får lov at byde. Deadline 5/1. Der er skrappe
krav til miljø‐ og glashåndtering som kan gøre det vanskeligt at afgive bud. Åstruplund entreprenør
forretning ‐ nedbrydning har også fået mulighed for at afgive bud.
Arealet ventes omdannet til byggegrund – der påtænkes justering af arealets afgrænsning i forhold til Claus
Svanborg, så både grund og landbrugsarealet optimeres.
”Landsby‐pedel” Jon har sat skiltet op igen.
Grundsalg blev debatteret – herunder ønsker til boligudtryk – moderne fremtidsorienteret versus mere
idyllisk landsbymiljøbevarende. Børge holdes orienteret.
Forsamlingshuset ved Jari:
Der er en god likviditet og der har været god udlejning i 2015. Zumba‐samarbejdet fortsætter frem til
foråret. Det kniber med at få nok med – der skal være 16‐18 stykker for at det løbet rundt. Der er ca. det
halve – forskellige samarbejder med nabo landsbyerne blev diskuteret.
Der fløj tagplader af ved stormen Gorm – det er anmeldt og der afventes et tilbud på reparation – opgaven
ligger hos Bo.
Der bliver ingen dilletant i 2016 – for få fremmødte i 2015 – der er ellers en god økonomi i arrangementet.
Der er generalforsamling 30. marts. Der kommer desuden 3 foredrag i forsamlingshuset med lokale
oplægsholdere.
VGIF ved Bent:
fortsat børneidræt og aktivitetsdag samt fastelavn men der drosles ellers ned. Nytårsgang var fx aflyst. Gør
sig klar til ønsket fusion af de forskellige foreninger.
Landsbyråd:
Børge har deltaget ved mødet med de andre landsbyer og samby‐byerne på rådhuset i december. Der var
et oplæg omkring genoplivning af Nørre Snede. Børges indtryk at Vrønding er godt med mht liv og
engagement i landsbyen og dens udvikling. Det er udvalget for Teknik og Miljø, der kommer med et forslag
til Landdistriktspolitik i Horsens kommune.
Bo nævnte at han mente at landsbyrådet og samby ønskes slået sammen eller reorganiseret fra teknisk
forvaltning – det har været i spil det seneste årstid. I mellemtiden er der kommet flere landsbyer med i
Landsbyrådet, så midlerne er blevet vanskeligere at få adgang til. Debat omkring fremtidig arrangement og
repræsentantskab i landbyrådet.

Hanne er på valg til marts ‐ Børge ønsker at stille op og gerne træde ind som rep. i landsbyrådet.
Børge spørger Hanne om hun genopstiller til valget i marts. Heidi er ikke på valg.
Efterskrift: Børge har talt med Hanne. Hanne træder ud af landsbyrådet og Børge indtræder som
midlertidig repræsentant her og nu indtil valget i marts. Her stiller Børge op.
Fællesrådet siger tak til Hanne for hendes mangeårige arbejde for Vrønding i landsbyrådet. (Officiel tak til
marts).
Interessegrupper ved Charlotte og Bo:
1. skilte gruppen mangler materiale til at skilte for – fx sti. Der blev foreslået, at eksisterende
faciliteter i Vrønding kunne præsenteres med de nye skilte – fx klubhus, gadekær og
forsamlingshus. Ønske om at undgå skilteskov men gerne præsentere byens faciliteter.
2. Fundraising er nedlagt.
3. Landsbygruppen: igangsætter trafikmåling og undersøger typer af vejtræer. Der arbejdes med
tanker omkring 2‐1 vej, som Silkeborg har haft succes med.
4. Stiudvalget: i dialog med Claus Svanborg.
5. sportspladsgruppen: på stand by – evt. maling af klubhus.
6. kultur‐/aktivpark gruppen: børge er i proces med Michael og Kirsten.
Pkt. 3.
Opdatering og organisering af adresseliste:
Bo Rosenkvist – blev udvalgt til udviklingskoordinator med fokus på interessegrupper
Charlotte Allensen – blev udvalgt til udviklings‐coach for interessegrupperne.
Susanne opdaterer adresseliste
Pkt. 4.
Sammenlægning af foreninger:
Der skal arbejdes på at sammenlægge Vrøndings foreninger i efterår‐vinter 2016/17. Børge laver et forslag
og et forløb for processen. Fx stiftelse af ny forenings struktur og evt. underudvalg. Børge er tovholder –
diskussion omkring praktiske tiltag.
tanken er nævnt på VGIF generalforsamling. Forsmalingshuset vil komme med forsalget til deres
generalforsamling
Pkt. 5.
Ansøgning om Tryg Landsby 26.01.2016.
Oplæg til ansøgning blev vendt og samtalen kom vidt omkring. Vi er jo allerede godt i gang efter
workshopene i efteråret 2015 ‐ så det må være penge til at komme videre
1. der skal søges Tryg by‐midler
2. der skal laves en udviklingsplan med eller uden Mogens som facilitator
3. borgerbudgettering og klyngelandsby er også interessant for Vrønding.
Charlotte, BO og Børge arbejder videre med ansøgning og rundsender nyt forslag snarest muligt

Bo ønskede mere liv i den demokratiske proces og anbefalede Mogens Knudsen som vores rådgiver se
mere http://naerdemokrati.dk/ Mogens kunne være den vi laver aftale med hvis vi vinder ” Tryg Landsby”.
Der var ikke enighed om at bruge Mogens Knudsen og om han skal, eller ikke skal aktiveres. Han har været
med i en projekt i fx Gjern omkring opkøb af huse mhp. at undgå at husene bare forfaldt.
Men flere mente at der skal noget mere konkret til inden vi går videre med Mogens Knudsen. Mogens
oplæg til ”no‐cure‐no‐pay” skal konkretiseret… Bo forventer, at Mogens kunne skaffe midler fra
ministeriet. DGI blev diskuteret som alternativ.
Det er fællesrådet og byens bestyrelser der skal godkende aftale med en rådgiver som Mogens Knudsen
eller anden rådgiver. Bo kontakter Mogens for at få et konkret velbeskrevet tilbud.
Pkt. 6.
Aktivitetskalender:
VGIF:
7/2 fastelavn og 23/6 Skt. Hans
Byforskønnelse:
afventer nedrivningsdato
Opfølgning workshop :
4/2 og 5/4 møder opfølgning på interessegrupper
forsamlingshuset:
D.18/1Lokale historiske billeder og fortællinger v/Svend og Oda Sommer
D.8/2 Tørringbanen v/Hardy Nikolajsen
D.14/3 Landmandsliv i Vrønding v/ Henning Hansen og Villy Holtet
D.11/4 Amerikanerbil som hobby v/ Henrik, Sdr. Molgjervej 35
Fællesråd:
Vi dropper 18/4. Dansk naturfredningsforening rengøring . MEN
Det blev aftalt at vi i stedet blev laver en lokal oprydningsdag lørdag den 12/3 kl. 8 til kl. 11, hvor der startes
med Rundstykker, kaffe og Gl. Dansk (Heidi og Børge skaffer) og der laves en opgaveliste til fordeling af
opgaver. Folk mødes ved klubhuset. Endelig planlægning til næste møde.
Pkt. 7.
Hjemmeside og fællesmail.
Susanne opdaterer.
Pkt. 8.
Rodekassen.
Intet.
Pkt. 9.
Næste fællesmøde den 29. februar 2016.

