Borgermøde den 21. oktober 2002
Tilstede ved borgermødet var der 18 personer incl. bestyrelsen for borgerforeningen.
Der var 3 punkter på dagsordenen:
Ÿ Forslag vedr. afvandingsgrøft vest for Kollund
Ÿ Bestyrelsens oplæg til diskussion om Kollunds fremtid
Ÿ Eventuelt
Ad. 1:
Fra Herning Kommune deltog Claus Hemmingsen og fra Niras deltog Anders Rediin. Disse
fremlagde deres forslag til afvandingsgrøften samt en sø i byen. Baggrunden for forslaget var,
at kommunen gerne vil hjælpe Kollund af med det problem at kloaksystemet ikke kan klare
trykket fra overfladevandet, der kommer fra markerne vest for Kollund, samt fra kirkebakken.
En anden grund var at kommunen selv ville undgå at få overfladevandet i kloaksystemet og
dermed kunne spare rensning af vandet. Med denne baggrund ville kommunen sørge for
afklaring med lodsejerne, finansere anlægsarbejdet samt forestå den efterfølgende
vedligeholdelse. Formålet med borgermødet var at byens beboere kunne komme med
eventuelle ændringsforslag og forbedringsønsker og dermed opnå samlet enighed om
projektet inden forslaget skulle endelig fremlægges for byrådspolitikkerne.
Kort beskrevet har projektet 2 dele.
Ÿ Den ene del af projektet går udpå at løse problemet i den nordlige ende af byen. Her var
forslaget at vandet vest for nr. 18 og nordpå skulle ledes under Kollund Byvej, gennem
grøften ned til stationen og herfra ledes ud i Kollund bæk/Fjederholt å. I denne forbindelse
skulle de gamle grøfter genfindes og oprenses/graves op.
Ÿ Den anden af projektet går udpå at løse problemet i den sydlige og miderste del af
Kollund. Her var forslaget at der skulle graves en grøft i markerne vest for Kollund by og
via grøfter og rør gå ned til trekanten ved y-krydset lidt syd for Kollund Byvej 64. Der skal
så etableres en sø i trekanten der bla.a. skulle opsamle okkeren i vandet, inden vandet
skulle ledes ud i Kollund bæk/Fjederholt å via grøften langs sportspladsen.
Ÿ Genetelt skulle grøfterne placeres ca. 1 meter fra skel inde på markerne.
Vedr. placeringen af grøft/rør ved Kollund Byvej 64, var der ønske om ændringen af
placeringen. Kommunen tog dette til efterretning og laver nyt forslag. Samtidig vil kommunen
ændre forslaget så vandet fra kirkebakken også bliver fanget og ledt ud i søen. Vedr. søen har
byen mulighed for selv at komme med forslag til placering og udformning.
Konklusionen blev at forslaget med ovenstående ændringer blev godt modtaget. Kommunen
laver et nyt forslag der bliver tilsendt borgerforeningen. Var der herefter behov for et
yderligere borgermøde, var de klar til at stille op igen. Dette vil blive taget op på et
bestyrelsesmødet i borgerforeningen, når vi har modtaget det nye forslag.

Ad. 2:
Jim startede med en kort gennemgang af de enkelte emner fra midtvejsnyt. Desuden blev
forslagene/de besluttede ændringer af vejene omkring Kollund i.f.m. motorvejsprojektet
gennemgået.
Herefter blev emnet om Kollunds fremtid taget op. Responsen fra forsamling var overordnet
set positiv. Forslagene gik primært på at Kollund skulle udvides i den sydlige ende. I den
forbindelse kunne Claus Hemmingsen fortælle at kommunens planer primært var at få
hullerne udfyldt samt placere udstykninger ved Kollundvej/Kollund Byvej. Planen var at lave
grunde på 3-4.000 kvm. Udfra forsamlingens forslag samt kommunens planer vil bestyrelsen
for borgerforeningen arbejde videre og fremkomme med mere konkrete planer/ønsker.
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Ad 3:
Løsgående hunde:
Ÿ Bestyrelsen blev opfordret til se hvad der kan gøres ved de løsgående hunde i byen samt
deres/ejerens “efterladenskaber”. Vi vil i 1. omgang sætte en opfordring på hjemmesiden
hvor vi beder hundeejerne om at sørge for at hundene bliver på eget matrikelsnummer,
samt at sørge for at fjerne deres hundes “efterladenskaber” i.f.m. luftning af hunden. Så
må vi senere vurdere om det har hjulpet.
“Rønnen” i y-krydset:
Ÿ Der var stemning for at få et eller andet gjort ved den forfaldne gård i y-krydset.
Bestyrelsen vil lave en formel henvendelse til kommunen for at se om de kan løse
problemet. Dette kan evt. ses i sammenhæng med placering af søen i afvandingsprojektet.
Byskilt:
Ÿ Der var ønske om at få flyttet byskiltet på kirkebakken til overgangen mellem Kollund
Byvej og Skærgårdvej.
Kontingent til borgerforeningen:
Ÿ Der var et forslag fremme om der kunne laves en speciel pensionistkontingent til
borgerforeningen. Bestyrelsen vil overveje dette på bestyrelsesmødet op til
generalforsamlingen, da bestyrelsen ikke har myndighed til denne beslutning.
Muldvarpefælder på sportpladsen:
Ÿ En beboer havde konstateret at der var “efterladt” en “ladt” muldvarpefælde på
sportspladsen. Denne var kun dækket af en plasticpose og derfor til fare, primært for
børnene. Helene tager kontakt til kommunen, da de må have glemt fælden.
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