
 

DN HORSENS 
 
Dato: 16.05.2017.  
Til: Bestyrelsen 
Fra: Lillian Sørensen, horsens@dn.dk / lillianhatting@stofanet.dk 

 
 

 

 
 

 

Referat fra møde i 
Bestyrelsen tirsdag den 16.05.2017  
 
 

Tid: kl. 19:00-22.30 

 

Sted: Sund BY Butikken 

 
Deltagere: alle 

 
Sekretær:  Mogens   Madleverandør: Dennis  

 
 

1. Godkendelse af referat af forrige møde den 14.03.2017.  

 
Beslutning: 

Godkendt. 
 
2. Plansystemer – gode adresser. 

 
Følgende omtales og demonstreres. 

- Webkort.horsens.dk 
- Horsenskommune.dk 
- Webmail.dn.dk ( Horsens@dn.dk og DN-615 ) 

- DN.DK ( frivilligsiden) -> aktiv.dn.dk 
- www.arealinformation.dk 

- www.ois.dk 
- www.plansystem.dk 
 

3. Prioritering af arbejdet i bestyrelsen. 

Udsættes 

 
4. Det grønne Danmarkskort. 
 

Sagsgruppen og Lillian mødtes med 2 sagsbehandlere fra kommunen ang. Det Grønne 
Danmarkskort d.03.05.17. De holdt kortene tæt til kroppen, og værdien af mødet var 

ikke høj. De vil invitere os i september, når kommunens forslag er fremlagt i Kommu-
neplan 2017. 
Beslutning: D.G.D. færdiggøres af sagsgruppen og sendes til DN centralt ( Nina Lar-

sen og Therese Nissen ) 
  

mailto:Horsens@dn.dk
http://www.arealinformation.dk/
http://www.ois.dk/
http://www.plansystem.dk/


 

5.   Kommuneplan 2017. 

Sagsgruppe oprettes: Carsten, Poul Erik, Birthe, Jens og Mogens. 
 

6. Sagsgruppen. 
 

- Omfartsvej Syd. Efter mødet med Borgmesteren 27.4.17: Vi meddeler ved Lillian, at    
DN ikke kan acceptere Klokkedal-løsningen. Vi har erfaret, at forvaltningen arbejder 
med alternative løsninger. Et tiltag vi har efterlyst. 

- Kvicklygrunden. Kommunens fremlagte forslag ikke acceptabelt for DN: Lillian til-
skriver kommunen forslag med mere grønt område til glæde for borgerne i stedet for 

højhuse langs Bygholm å ved Niels Gyldings Alle og mere grønt område i øvrigt frem 
til Høegh Guldbergsgade. 
- Jordflytning. Vi skal være opmærksom på den enorme mængde jord af meget for-

skellig kvalitet, der skal flyttes og fjernes i Horsens 
- Bækkelund/Bypark Dagnæs (rekreative formål). Kommuneforslaget ok. Problematisk 

med den store mængde jord, der skal køres ind i området. 
- Området bag Super-Brugsen, Stensballe. Lillian mener, der er en gammel klausul 
om udsigtskile til Nørrestrand. Carsten undersøger. 

- Klaptilladelse. Carsten Undersøger. 
- Asbestopbevaring: En orientering. 

 
 

7. Medlemshvervning: 
 
- På vores møder/ture blander bestyrelsesmedlemmerne sig med de fremmødte og 

spørger om muligt medlemskab. 
- Tur til Klokkedal 10.09.17 – Naturens dag. 

- Løbesedler uddeles på Søndergade 09.09.17. Et større arrangement inkl. glashu-
set drøftes 

 

8. Nyhedsbrev. 
 

- Deadline 01.06.17 
- Indhold: Kogræsselaug ( Carsten ), omtale af Klokkedal, arrangementer nævnes, 
  cykelsti over Nørrestrand.  

 
9. Siden sidst 

 
- Vestbirk ved Jens. Møde 22.05.17 på Rådhuset. 
- Elværket 

- Vandrådet omtales 
- Bibliotekets arrangement: Hold hjernen frisk. Flere foreninger er tilbudt at deltage. 

Man søger fondsmidler. Vi kan tilbyde tur til Vorbjerge Høje. 
- Havbrugsgruppen ved Birthe 
- Evaluering af det politiske møde 25.04.17 med lidt overraskende kun 10 politikere. 

Overvejende positiv vurdering. 
- Årsmøde 24.10.17. Emne: Udvalgte emner fra Kommuneplan 2017 

 
10. Punkter til næste møde 13.06.17 
 

- Prioritering af vores arbejde i bestyrelsen 
- Medlemshvervning 

- Årsmøde 
- Sommerudflugt 
- Klokkedal 



 

 
Eventuelt 
- Carsten: Vådområde (?) på Endelave antagelig ulovligt dræneret med gravko. Ør-

nepar flygtet efterladende ørneunge. Indberettet af DOF. 
 

 
 

 

Næste møde: 13.06.17  Sekretær:  Jörn  Madleverandør: Mogens 
 

 


