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Møde 5. februar i arbejdsgruppen for projekt Hundslund Kro 
 
Kort referat 
 
Deltagere: 9 fra arbejdsgruppen og projektleder Esben Frost 
 
 
Om projektet 
Esben forklarede kort om projektets baggrund, formål og rammerne for at udvikle Hundslund Kro – 
samme information der blev givet på nytårskuren i januar. 
 
Det blev kort diskuteret, hvad arbejdsgruppens rolle skal være – lokal viden, kontakter, 
idéudvikling, og senere vurdering af idéer. 
 
Idéer indtil nu 
Esben opsummerede kort de idéer, der kom frem på mødet i januar. Idéerne kan groft samles i tre 
grupper: 1) Aktivitetshus (spil, e-sport, fritidshjem, festlokale, kultur, værksteder, teater, kontorhotel 
mm.), 2) Boliger (senior, ungdom, lejeboliger, familier, generationer, B&B, mm.), og 3) Nedrivning 
(parkering, grønt område, bytorv, bålplads, nybyggeri mm.) 
 
Gruppen tilføjede værelser til udleje, foreningshus, bycafé og kunsthåndværk til listen. 
 
Claus Christiansen, kasserer i hallen, gør opmærksom på hallens planer – ligesom på første møde 
med foreningerne - der også omfatter lokaler til forsamling, café, industrikøkken mm. Det aftales, 
at dette undersøges nærmere, og at der koordineres tæt med hallen. 
 
Næste skridt i projektet 
Der opfordres til at tænke projektet tæt sammen med masterplanen fra 2017, samt generelt at 
tænke det ind i en helhedsplan sammen med tanker om byfornyelse. 
 
Husk at projektet er for hele 8350, og at alle får mulighed for at være med i projektet. 
 
Der er tænkt på at holde en fælles oprydningsdag på kroen. Der opfordres til at gøre det til en lille 
folkefest, hvor folk kan komme med en skovl og tage del. Dette planlægges til at ske, før der 
planlægges større arrangementer som f.eks. borgermøde. 
 
Vær opmærksom på banestien, der starter tæt på kroen – måske et link til naturen? 
 
Bemærkninger til kommunikation omkring projektet: 
Meld ud, så folk kan melde sig. 
Måske en infostander/banner på selve kroen? 
Tag kontakt til lokalavisen – har allerede dækket første møde. 
Projektet vil levere information og opdateringer til hundslund.dk, som så kan deles på Facebook.  
 



  


