
Borgermøde d. 17. august 2020 

Projekt Sattrup i bevægelse 

Referat 

1. Gunnar fortæller at alle må gå på den sti fra Holtvad til Planteskolen. Der 

snakkes lidt om opsætning af evt, skilte m. info, bænk og 

udkigstårn/fugleetårn. (udkigstårn: se pkt.10) Vi afventer til næste møde. 

2. Linda har undersøgt priser på udendørs motionsredskaber til fællespladsen, og 

har fundet et combiredskab med flere funktioner til en pris på 27.650,-kr. Dertil 

lægges moms, og div. til opsætning af redskabet. (Beton/cement)  Der skal 

undersøges om evt. faldunderlag. Vi aftaler at sætte forslaget på standby. Evt. 

finde en anden løsning. 

3. Linda har undersøgt muligheden for at anlægge en petanquebane på 

fællespladsen. Den kan anlægges i forskellige mål. Den kan anlægges for ca. 

15.000,- kr. 

4. Linda har undersøgt mulighederne for at anlægge en Krolfbane. Den kan 

anlægge sådan at den ikke skal flyttes, men kan blive liggende i græsset så der 

kan slås græs og laves andre aktiviteter på græsplænen. Den vil koste ca. 

5.000,-kr. 

5. Forslaget om svævebanen bliver ikke behandlet, da forslagsstiller ikke har 

kontaktet Henrik. Blev kontaktet efter dette møde. Forslaget kan komme med i 

en runde 2. 

6. Henrik har undersøgt hvad det vil koste at indkøbe 2 stk. flytbare fodboldmål. 

Prisen er ca. 3.500,- kr. /stk. 

7. Finn har evt. nogle materialer vi kan bruge til evt. etablering af bænke. (pkt. 7 

sammen med pkt. 1) 

8. Hanne har undersøgt forskellige muligheder for indkøb af hoppedyr (dem på 

fjedre). Priserne ligger oftest i prislejet 4.000,-kr. til 8.000,- kr. Dertil div. til 

opsætning. (Beton/cement) Der skal ligeledes undersøges om evt. faldunderlag.  

9. Der er indkøbt Balihus med klatrevæg, og det afhentes af Vivi og John i uge 35. 

Jørgen har stor trailer som kan lånes til afhentning. Balihuset er er bevilget og 

betalt af Landsbyrådets fælleskasse. Opsætning på arbejdsdagen d. 5. 

september. Ligeledes har Finn en klatrevæg som vi må få til opstilling på 

fællespladsen.  

10.Annette og Thomas fortæller om evt. etablering af udkigstårn/fugletårn. I 

Underrup er der etableret et sådant med sammenhængende shelter. Dette er 

gjort i samarbejde med friluftsrådet. Underrup har betalt 30.000,- kr og 

friluftsrådet har betalt. 50.000,-kr. Altså 80.000,-kr. Et 

udsigtstårn/fuglekiggertårn kan etableres for ca. 6.000,-kr.Der snakkes lidt om 

etablering på stien fra Holtvad til planteskolen eller på naturstien ved det 

allerede eksisterende bord/bænkesæt. Der skal selvfølge gives tilladelse af evt. 

lodsejere og naboer, så det er til mindst mulig gene. Naturstyrelsen skal også 

kontaktes. Der oprettes en gruppe som vil undersøge muligheder til næste 

møde. Gruppen: Annette, Thomas, Gunnar, Jørn. 

11.Finn og Henrik arbejder videre på at finde ud af muligheden for at etablere 

forskellig træstammer til leg. 

12.Hanne har undersøgt evt. indkøb af forskellige udendørsspil. Der kan indkøbes 

mange forskellige, evt: kongespil, ringspil, stigegolf, yatzy xl, stangtennis, 

krokket,velcrodart, dart, mikado til ca. 3.000,-kr. 



13.Ikke til debat. 

 

14.Henrik har fundet et gyngestativ til ca. 15.500,-kr. Muligheden for at 

sammenbygge det med Balihuset kan ikke lade sig gøre. 

Der var en del debat om evt. faldunderlag i forhold til eteblering af 

motionsredskaber, hoppedyr, Balihus/kaltrevæg og gyngestativ.   

Der er forskellige regler for en legeplads og en fællesplads. Henrik får kontakt 

til Jens Berg som ved hvordan reglerne er for det, så vi kan gøre det rigtig 

inden etablering. 

HTM har talt med Jens, som ved en frygtelig masse. Han inviterede til et 

besøg ude hos ham hvor han vil oplyse os en masse om de regler vi er 

underlagt i forhold til legeplads/redskaber. HTM undersøger hvem der 

kan/vil deltage. 

Efter mødet hos Jens, og vi er blevet klogere indkalder HTM til møde med 

de ansvarlige for de forskellige projekter. Her vil de få oplyst krav osv. til 

deres projekt, så de kan tænke kravene til underlag osv. med ind i det 

endelige budget. 

 

Der laves en gruppe som måler/indretter fællespladsen med de tiltag der er 

aftalt for at se om der er plads til det hele. Gruppen: Vivi, Linda, Hanne. Vi 

mødes d. 18. august. Kl. 11. 

Skitse vedhæftet. Vi skal huske at alt skal laves under hensyntagen til at 

der skal kunne slås græs med en havetraktor. 

Godt arbejde. 

 

Efter mødet om projekt Sattrup i bevægelse, oplyser Hanne at Betinna har 

taget initiativ til affaldsindsamling lørdag d. 19/9 kl. 10-13. Mødested hos 

Bettina, Sattrupvej 43, kl. 10. Opslaget sat op i glasskabet ved frysehuset, lagt 

på fb gruppen Sattrup og på www.sattruplandsbyen.dk i kalenderen. 

Mæd gerne talstærkt op. 

 

 

Hanne lægger op til en lille snak om trafikproblemer i Sattrup og omegn.  

Der bliver kørt for stærkt, forkert rundt i rundkørslen og de store 

landbrugsmaskiner køre stærkt. Der snakkes om fartgrænse for store 

landbrugsmaskiner og om at det er observeret at flere af førerne af disse bruge 

mobiltlf. når der køres. Kristine fortæller at hendes børn ikke længere cykler i 

skole pga. trafikproblemer. Thomas har jævnligt kontakt med Horsens 

kommune om trafikproblemerne, men siger at det vil hjælpe rigtig meget hvis 

vi selv kan komme med nogle forslag til forbedring. Vi aftaler at nedsætte en 

trafikgruppe. Gruppen: Thomas, Kristine, Christian, Nanna, Gunnar og Hanne. 

Vi mødes mandag d. 24. august. Kl. 19. 

 

Hanne/Henrik 

 

 

 

http://www.sattruplandsbyen.dk/


 


