
Agenda/Referat Møde Nim Fællesråd 07.06.2022 Sted: Jette Rasmussen kl. 19.30 

Deltagere: Jens, Sven, Børge, Tommy og Jette (referent). 

Dagsorden/punkter (markeret med sort) 

Referat (markeret med rødt) 

1. og 2 Siden sidst – opgaver med ansøgning til områdefornyelse: 

Vi skal have arbejdet videre med områdefornyelsesansøgning. Alle må gerne byde ind, så vi kommer et styk 

videre. Her yderligere punkter som skal sendes til Jette inden næste møde.  

Indledning og Vision (Børge) 

- Keldhøj. For at skabe samhørighed rundt i byen, når man går rundt, anbefaler vi et fugletårn, et 

område med borde/bænke og en legeplads på Keldhøj (gynger) samt svævebane evt. fæstnet i 

fugletårnet. (Sven får info fra Simon). 

Stisystem op til fugletårn fra nuværende sti – så det hænger sammen 

Jette laver en visualisering (inspiration fra Lund) 

- Fugletårn på Keldhøj / tæt på stien. Jens indhenter kreativt oplæg og budget (Jens).  

- Jette sender ønsker til parkeringsplads til Martin, så Borgerforeningen kan se dette 

- Bænke placeres rundt i Nim. Jens laver en side til præsentation (Jens) 

- Vores side med chikaner skal opdateres. Mere tekst skal påføres (Jette).  

- Tommy spørger Lars om der er interesse på gavlmaleri (langs gymnastiksalen). 

- Budget og ressourcer skal udarbejdes til august på alle de sider vi har beskrevet.  

- Børge undersøger med budget med lindetræer 

- Jens undersøger med budget ved de 2 branddamme 

- Sven spørger Lars om budget estimater på chikaner, bænke (ca. 15 stk.) på Hovedgaden 

- Gavlmaleri budget (Sven undersøger) 

- Ønske fra Idrætsforeningen med visualisering (Jens) 

Sven undersøger med budget på ønsker fra Idrætsforeningen 

- Visualisering af petangue bane ved Mosegårdsvej (Jens) 

- Planen vild med vilje i bunden af Clemens (regnvandsbassin).  

2. Råstofindvinding  

Sven og Jette har haft møde med to personer fra Hedelundsvej, som ønskede at vi gik i dialog med sammen 

med dem ind til Horsens kommune. Vi afventer indkaldelse fra kommunen.  

3. Eventuelt 
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-Feed-back på mål og opgaver for Fællesrådet (Jette). 

Ny tekst: 

’Fællesrådet forsøger at holde sig orienteret om nye tilflyttere, og derigennem give en velkomstpakke’.  

-Lokalplan om Møllegade nybygning. Der forventes byggeri af 22 boliger går i gang omkring september.  

-Sven spurgte ind til muligt byggeri bagved købmanden. Der er kloakering fra tidligere tid, og derfor bliver der 

ikke søgt om boligbyggeri.  

-5 grunde er solgt på Egelund og 5 står stadig til salg. Det er positivt.  

Næste møde er mandag den 27. Juni kl. 19.30 hos Tommy (Clemens 13) 

 


