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Referat fra møde i 
Bestyrelsen tirsdag den. 13.06.2017  
 

Tid: kl. 19,00  
 

Sted: Sund BY Butikken 
 
Afbud: Ulla, Birthe 

 

Sekretær: Jörn  Madleverandør: Mogens 

 

1. Godkendelse af referat af sidste møde den 16.05.05.2017 

  Beslutning: Referatet godkendt uden bemærkninger 

 
2. Prioritering af arbejdet i bestyrelsen 

 
Beslutning: bestyrelsen diskuterede hb’s papir om prioritering af lokale sager, hvilke 
man bør behandle og hvilke man bør undgå eller have forbehold for. Lillian konklude-

rede, at bestyrelsen vil nedprioritere kampagner arrangeret af Sekretariatet til fordel 
for sager. På næste møde skal prioritering af bestyrelsesarbejdet diskuteres mere ge-

nerelt. 
 
5. Kommuneplan 2017 

Beslutning:. Sagsgruppen forbereder præsentation af afdelingens udspil til Det grønne 
Danmarkskort i forhold til kommunens oplæg. 

 
6. Fra sagsgruppen 
- lokalplan Nørrestrand- kommuneplan tilladelse 

Det er i starten af den kommende proces og vigtigt, at vi handler korrekt. Vi skal sva-
re på høring for, at vi senere har mulighed for at forholde os til fremtidige lokalplaner. 

Tilladelsen indbefatter et hjørne af kystbeskyttelseszonen. Det bør vi forholde os til. 
Det aktuelle høringssvar kan gå på kystbeskyttelseszonen, men hele planen bør ind-
drages i svaret. Lillian snakker med Sekretariatet om særlige pointer. Høringsfristen 

er forlænget, har Jens set. Det vil betyde, at den kan tages op igen på næste møde. 
 

- Torsted skelgrøft og Hatting Bæk  
DN kan godkende omlægningen. 
 

- Biogas øget kapacitet 
Biogasanlægget har for stor kapacitet, kommunen søger nyt byområde som kan for-

synes med biogas. 
DN Horsens foretager sig ikke noget i forhold til denne sag. DN er i gang med en ny 
energipolitik. Til den tid tager vi vores holdning op på et møde.  

Den nuværende energipolitik kan hentes her: 
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http://www.dn.dk/vi-arbejder-for/energi/ 
Mere om DN og energipolitik: http://aktiv.dn.dk/sagsarbejde/klima/energi/ 
 

- Husodde Camping – overdrev 
- Beslutning: Ikke yderligere initiativer fra DN. 

 
- Klokkedal Å. Sagsgruppen har haft dialog med kommunen, der har trukket afgørel-
sen. 

 
8. Medlemshvervning 

Hvornår/ hvordan 
Beslutning: Vi vl øge synligheden, bl.a. ønske om at leje Kuben på strøget for at tage 
en dialog med borgerne. Dennis bestiller. Tidshorisont: august/start sept. 

Naturens Dag 10/9 ved Klokkedal. 

Svampetur i samarbejde med DN Hedensted. Carsten tager kontakt til DN Hedensted 

(J.Tidemann) 

9. Nyhedsbrevet 

Beslutning: 

Hvilke emner: 
Carsten laver notat om Klokkedal 
Carsten omtaler Naturens Dag. 

Omtale af arrangementer 
Årsmøde 24/10.  

Hvornår? Midt i august, deadline 10/8 

10. Siden sidst/orientering 

     -   Vandråd: Lillian på kursus på Vingsted center. Indtrykket er, at Horsens ikke 
bliver særlig berørt, kun få km. Meget rørlagt i gl.Gedved Kommune. 4 stk., men un-
der 1-2 km: Ørskov Bæk, tilløb til Urup Bæk, Tebstrup Bæk,Overby Bæk + Klokkedal, 

1-2 km. der 1-2 km. Der var lidt usikkerhed om hvor stort problemet er og hvilken 
prioritet vi skal give det. Lillian tjekker op på forvaltningen 

 

- Årsmøde – hvornår? Hvad? 24/10. Det skal med i bladet, deadline 15/7. 
 

- Bestyrelsesudflugt. Skal være i august. Forslag om Endelave, Uldum Kær,Lille 
vildmose. Valget faldt på Endelave med fokus på Louisenlund og traktortur til 
Øvre. Lillian undersøger om vi kan leje kommunens sommerhus som base. 

 
- Endelave og ørne: Lillian tager på kommunen og hører nærmere om evt. dræn-

planer, skydetårne, andet i samarbejdet omkring indhegningen 
 

- Natura 2000-områder i kommunen. Carsten svarer Bo håkansson om Natura 
2000 holdning til grænsedragning. 
 

Vestbirksøerne. Jens refererede til et nyligt NST-møde på Pejsegården omkring 
tre forslag til hvad der kan gøres omkring Vestbirksøerne ved Gudenåen. NST-

mødet havde gruppe-arbejde, hvor hver gruppe diskuterede holdning til forsla-
gene. 
Pointen er, at vandhastigheden og dermed vandstanden sænkes jvnf EU-

forordninger. Det betyder lavere vand i søerne, ikke nok til at forhindre kano-
sejlads men nok til at umuliggøre elproduktion. Måske første gang at det bliver 

http://www.dn.dk/vi-arbejder-for/energi/
http://aktiv.dn.dk/sagsarbejde/klima/energi/


 3 

entydigt fastlagt. Det vides ikke hvilken løsning, der vælges. Et efterfølgende 
møde er aflyst. 
Vores holdning er at åen skal tilbage til den gamle forløb. 

 
Møde om og med mountainbikere på rådhuset. Mountainbikerene var til lidt 

overraskelse for Carsten tilfredse med en udbygning af banen ved Bygholm, 
hvilket DN kan være tilfreds med. Jens referede modsat, at Jan Karnøe fra Frii-
luftsrådet i et interview i Horsens Folkebladet har talt om en net af kørestier i 

hele Horsens Kommune. Se http://hsfo.dk/horsens/Flere-mountainbikespor-
paa-vej-i-Horsens/artikel/113949.  

 
Kværnbæk mølleå. Sag, som sagsgruppen har fået hint om, og som de drøfter. 
 

Carsten orienterede om perifer §3 sag ved Ørnstrup Møllevej. Sagen, vil blive 
drøftet i sagsgruppen og omhandler et meget lille indgreb i et §3-område i en 

mose langs omfartsvejen ved Ørnstrup Møllevej. DN går ikke ind i den. 
 
Poul Erik referede fra Klimarådsmøde, bl.a. tur ved kraftvarmeværk. Gode Po-

werPoints, pointerede Lillian. Referat lægges på Podio. 
 

”Hold hjernen frisk”-møde, hvor Poul Erik deltog. God gænge. Der er arrangeret 
nyt møde. 

 
Arbejdsgruppen bag Grønt Guld-projektet har holdt flere besigtigelsesture, og 
formanden for DN Odder har fået udarbejdet en folder over området ved Stens-

balle Bjerge og Søvindfredningen. Vore kontaktpersoner er Mogens og Carsten. 
 

11. Punkter til næste møde 
Prioritering af bestyrelsens arbejde. Bl.a.kompetance-fordeling 

DN’s energipolitik, hvis den er kommet 

 

Eventuelt. 

Ingenting 

 

Næste møde: 08.08.17  Sekretær:   Dennis                  Madleverandør:Ulla 

                     

                      

http://hsfo.dk/horsens/Flere-mountainbikespor-paa-vej-i-Horsens/artikel/113949
http://hsfo.dk/horsens/Flere-mountainbikespor-paa-vej-i-Horsens/artikel/113949

