
 

 Horsens, den 01.05.2016. 

 

Referat af generalforsamling i Bedre Bymiljø i Hosens 2016. 

Sted: Jørgensens Hotel, Søndergade 17, 8700 Horsens 

Tid: Torsdag den 28.04.2016 kl 18.30 

Ref.: Per Krogh Andersen. 

 

Foredrag. 

Aftenen startede kl 18.30 med foredrag af arkitekt Casper Grønborg, afdelingschef for Plan og 

Byg i Horsens Kommune, der fortalte om byvækst og byudvikling i Horsens. 

Udviklingen frem til 2040, forventer man en tilvækst til Horsens kommune så kommunen til den 

tid har ca. 104.400 indbyggere. 

Der er derfor behov for at bygge ca. 400 boliger om året for at kunne huse denne udvikling. 

Parcelhuset er fortsat den mest efterspurte boligform i Horsens, men i de nye bydele arbejdes 

der også med andre boligformer så som tæt lav bebyggelse, rækkehuse mv.  

Han omtale forskellige projekter som der arbejdes på i øjeblikket så som 

 Ny bebyggelse nord for Nørrestrand til ca. 9000 indbyggere. 

 Nordhavnen som over en 15-20 årig periode omdannes til boliger og lettere erhverv. 

 Campus på den gamle slagterigrund som ønskes omdannet til uddannelsesbydel. 

 Fortætning og by dannelse for den indre by. Midtbyplanen fra 2009 videreføres med 

yderligere tiltag. 

 Kvarteret ved Ørnstrup Møllevej i den sydlige bydel. 

 Omdannelse af Andreas Steenbergs Plads. 

Et spændende foredrag som gav de fremmødte et indblik i, hvad der sker i fremtiden med nye 

bydele, by strukturer og med deraf trafikale udfordringer. 

 

Plaketteuddelingen. 

Der var ikke plaketteuddeling i år idet det ikke havde været muligt for bestyrelsen at finde 

egnede emner til præmiering, indenfor byrum og restaurering af eks. bygninger. 

Per Krogh Andersen opfordrede de fremmødte til at være opmærksom på eventuelle emner, og 

så indberette dette f.eks. via en mail til bestyrelsen i tidsrummet op til næste general-forsamling. 

 

Generalforsamlingen 2016: 

 

1. Valg af dirigent. 

 Forslag fra bestyrelsen Torben Clausen, blev valgt til dirigent. 

Per Krogh Andersen blev valgt som referent. 

 

2. Aflæggelse af beretning. 

Formanden Martin Esbersen aflagde beretning. 

 

 

 

 



 
 Foreningens kommunikation. 

Foreningen vil i fremtiden bruge Facebook når bestyrelsen orienterer sine 

medlemmer vedr. arrangementer, samt andre aktiviteter som sker i Horsens 

Kommune. Det er samtidig også en opfordring til at medlemmer samt andre til at 

komme med indlæg/kommentarer. 

 

 Arrangementer. 

Cykeltur rundt i Horsens. 

Cykeltur med hovedvægt på industrialiseringens bygninger og by dannelse i 

samarbejde med Landsforeningen i august måned blev aflyst på grund af 

manglende tilslutning. 

 

Arkitektens aften. 

Her besøgte medlemmerne Plan og By på Horsens Kommune, hvor Lene Krog var 

vært og fortalte om afdelingen, samt en del af de projekter som afdelingen arbejde 

med pt. 

 

Byggekonferencen Grøn vækst. 

Konference i februar 2016 afholdt af VIA University College i Horsens om 

bæredygtig byggeri, renovering og nedbrydning. 

På konferencen var foreningen repræsenteret af Jonas Rump Nielsen. 

 

Midtbystrategien. 

Opsamlingsworkshop for Midtbystrategien afholdt af Horsens Kommune af i april 

2016. 

 

Foredrag. 

Carsten Fynbo afholdt i april måned 2016 et foredrag om arkitekt Norn i 

samarbejde med Folkeuniversitetet. Et foredrag i en række om arkitekter og 

arkitektur i Horsens og Hedensted Kommuner. 

 

 Sager. 

Nedrivningen af Fugholm. 

Nedrivningen af Fugholm 16 blev udført i februar 2016. Foreningen havde indgivet 

indsigelser mod affredningen, men Kulturstyrelsen og Horsens kommune valgte 

at følge ejerens ønske om affredning og nedrivning på grund af bygningens meget 

dårlige tilstand. 

 

Planstrategi 2015. 

I forbindelse med planstrategi 2015, indsendte foreningen indsigelse mod den nye 

bydel nord for Nørrestrand på grund af de vigtige naturmæssige forhold for 

området. 

 

 



 
Lokalplaner. 

Foreningen har i den indeværende periode kommenteret på følgende lokalplaner: 

Bjerrevej 139 – Det nuværende domicil for NRGI som nedrives og erstattes af 

boliger. 

Blumersgade 3-5, - Nyt domicil for NRGI. 

Tyrstedhøj – boliger i bl.a. i den gamle præstegårdshave. 

Ny boligbebyggelse på Sønderbro. 

 

Affredninger. 

Kulturstyrelsens gennemgang af de fredede bygninger er nået til Horsens,, og har 

ønsket at affrede Badstuestræde 12 og Graven 2. Foreningen vil ikke indgive 

indsigelse mod affredningen, men retter i stedet en henvendelse til Horsens 

Kommune om at udarbejde en Save værdi på begge bygninger, da de er 

bevaringsværdige. 

 

Landsforeningen. 

Landsforeningen har opstartet et projekt ”De gode byer” hvor foreningen har 

hjulpet med teksten om Horsens BY. 

Siden kan findes på www.degodebyer.dk. 

 

Bindingsværksbyer. 

Landsforeningen laver et arrangement i 19. maj 2016 om ”Bindings-værksbyer”. 

 

 Lidt om fremtiden. 

Fortsætte det nuværende aktivitetsniveau. 

Bestyrelsen vil i 2016, fastholde det nuværende aktivitetsniveau og om muligt 

udbygge dette. 

 

Følge med i den aktuelle byudvikling på havnen og resten af byen. 

 

Rekruttere flere medlemmer. 

 

Fokus på ”Horsens skjulte skatte”. 

 

Fokus på de fredede bygninger i Horsens samt evt. affredninger. 

 

Fokus på de tomme lokaler i midtbyen. Fra Shopping til kultur. 

 

http://www.degodebyer.dk/


 
 

Der var spørgsmål vedr. antallet af medlemmer firma/private.  

Spørgsmål vedr. nedrivningen af Fugholm 16, og de problemstillinger der er vedr. 

museums udgravninger og vedligeholdelse af eksisterende bygninger, så de ikke 

forfalder unødvendigt og dermed ikke kan redes. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 
 

3. Aflægning af regnskab for 2015. 

Regnskabet blev udleveret til generalforsamlingen af Jakob Revsbæk. 

Regnskabet er godkendt af foreningens revisor. 

Jakob gennemgik regnskabet.  

 

Der var spørgsmål til Jakob, hvad bestyrelsen vil bruge den opsparede kapital til 

på ca. 80.000 kr., hvor Jakob oplyste at bestyrelsen har diskuteret ekstraordinære 

tiltag, men ikke besluttet sig for noget konkret endnu. 

 

Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger. 

 

4. Budget/kontingent 2016. 

Jakob gennemgik budgettet for 2015/2016. 

Nuværende kontingent fastholdes. 

 

Budgettet blev godkendt uden anmærkninger 

 

5. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 

6. Valg til bestyrelsen. 

Jakob Revsbæk, Per Krogh Andersen, Carsten Fynbo og Jarl Rolighed er på valg. 

Carsten og Jarl ønsker ikke at genopstille. Jakob og Per genvælges. 

Flemming Nielsen som pt er suppleant ønsker at indgå i bestyrelsen. 

Nyt medlem af bestyrelsen blev Søren Merrild. Søren er arkitekt og ansat ved 

Århus Kommune, og flyttet til Horsens for ca. 1 år siden. 

Som ny suppleant opstillede Poul Rahbek, og blev valgt. 

Arne Lundø blev valgt til ny revisor. 

 

Bestyrelsen siger tak for godt samarbejde til de afgåede bestyrelsesmedlemmer.  

 

7. Eventuelt. 

Intet til punktet. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og sagde tak for i aften samt tak for 

god ro og orden under generalforsamlingen. 


