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Partshøring om landszoneansøgning Sags.nr. 01.03.03-P19-217790-18
 
Indsigelse mod etablering af fodboldgolfbane på matrikel nr. 2B Honum By, Hvirring med adressen Kodallundvej 4, 8763 Rask Mølle.
Undertegnede Birgitte Mathiesen Fly gør hermed indsigelse mod etablering af ovennævnte anlæg.
Jeg driver hundepension og kennel på matrikel. nr. 23A Hvirring By, med adressen Hedelundvej 19, 8762 Flemming, der vil komme til at ligge mindre
end 80 meter fra den påtænkte bane.
I sommerhalvåret, hvor jeg har den største belægning, vil der være op med 20 hunde på min grund. Menneskelige aktiviteter med snak og larmende
boldspil tæt på min hundepension vil stresse hundene, som derfor må forventes i stort omfang at gø, så længe der er aktiviteter på
fodboldgolfbanen.
Jeg må derfor have garantier for, at den øgede støj fra de op mod 20 hunde, ikke giver anledning til klager fra naboer og mulige påbud.
Skulle klager over den øgede hundegøen udløse påbud, der giver begrænsninger af driften – og dermed indtægtstab - eller krav om yderligere
lydafskærmning af min hundepension, må jeg kræve, at omkostningerne bliver fuldt dækket af ejerne af fodboldgolfbanen.
 
Birgitte Mathiesen Fly
Aloefly
Sheltiegaardens Hundepension
Kennel FlyPups
Hedelundvej 19, Hvirring
8762 Flemming
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Til Jan Lomholt.

Hermed fremsendes svar på partshøring om landzoneansøgning.

Med venlig hilsen 

Gitte Køpke Petersen
Svend Sørensen 
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Hedensted Kommune.                                                                                        Hvirring den 30-01-2019

Bygge- og Erhvervsservice.                                                                                Hedelundvej 21. 8762 Flemming 

Vedr. Sagnr. 01.03.03-P19-217790-18

Som Nabo til matr. Nr 2B HORNUM BY, HVIRRING 

Kan vi ikke godkende, der gives tilladelse til en fodboldgolfbane på det angivende areal ved adressen 
Kodallundvej 4, 8762 Rask Mølle. Der er tale om et mark areal, som skal bruges til afgrøder.

Den støjende aktivitet fra alle disse gæster på aktivitets banen, vil totalt ødelægge freden i vores have, som 
vil blive nabo til dette område. Afstanden er under 200 meter til dette kommende inferno af støj fra biler 
og højrystede personer. 

Vi har allerede støj fra en hunde pension, som der er givet tilladelse til. Hvilket giver hunde larm hele 
sommeren, især gennem hele sommerferien, hvor det kunne være rart med lidt ro og hvile på terrassen. 

Grundejeren på Kodallundvej 4, har oplyst der forventes 2000 gæster om året, hvilket kunne ødelægge den 
sparsomme fred og ro der i weekender, hvilket vi ikke vil acceptere. 

Hele sommerhalvåret vil blive endnu mere støjbelastet, når vi skal nyde vores fritid under åben himmel. Det 
er rigeligt med larm fra naboens hundepension.

Vi kan ikke accepteres flere støjgener, det bliver umuligt at nyde den sparsomme fritid i den fri natur, med 
støj fra skrigende og råbende mennesker, suppleret af hunde larm.

Venlig hilsen 

Gitte Køpke Petersen

Svend Sørensen

Hedelundvej 21. Hvirring 8762 Flemming.
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Fra: Jeppe Mathiesen [jep.mathiesen@gmail.com]
Til: Merete Harbo [Merete.Harbo@Hedensted.dk];lisettebuch@hotmail.com [lisettebuch@hotmail.com]
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Modtaget Dato: 12-03-2019 21:27
Vedrørende: Fodboldgolf Kodallundvej

Hej Merete 

Her er vores svar til bemærkningerne fra vore naboer. Vi venter spændt på at høre mere. Har du en dato for hvornår det tages op? 

Vh Lisette og Jeppe

Bemærkninger til høringssvar vedrørende etablering af fodboldgolf på adressen Kodallundvej 4, 8763 Rask Mølle, sagsnr. 01.03.03-P19-217790-18

Vi har følgende bemærkninger til de to modtagne indsigelser fra omkringliggende ejendomme:

Begge henvendelser fokuserer på bekymring for støj fra den aktivitet et fodboldgolfanlæg kunne give. I det planlagte læhegn som vil blive plantet
før en bane åbnes, vil der indgå hurtigvoksende træer i det trerækkede hegn, der vil skærme for evt. lyde mod begge ejendomme. I banens sæson
vil alle træer have udsprungne blade der fungere dæmpende for alle lyde.

 Anlægget er planlagt således at den primære aktivitet (Parkering, boldudlevering, areal med bord/bænkesæt) foregår tættest på Kodallundvej 4
(vores egen ejendom). Åbningstiden vil være et afgrænset tidsrum. Såfremt vi fornemmer upassende støj/adfærd fra gæster vil vi naturligvis gribe
ind, da vi også selv ”bor i det”.   

 Med den viden vi har indhentet, håber vi at vores fodboldgolfbane på sigt kan tiltrække 2.000 personer i en sæson. Hvis det bliver tilfældet vil det,
delt ud på en åbningsperiode på 6 måneder, give et gennemsnit på omkring 11-12 personer dagligt. Gæster til en sådan aktivitet kommer oftest flere
i én bil, eller cyklende – det vil give et meget lille antal biler af gangen, og gene fra dette vil ikke kunne få betydning.

Hvorvidt det vil give øget støj fra den eksisterende hundepension på Hedelundvej 19, vil være svært at vurdere, da der allerede opleves støj døgnet
rundt derfra. Det vil derfor ikke kunne komme på tale at der i forbindelse med godkendelse af fodboldgolf, kan komme et krav på dækning af
lydafskærmning og evt indtægtstab fra hundepensionen.

Der ønskes fortsat tilladelse til at etablere fodboldgolf på vores jord . Vi håber naboerne primært vil kunne se det positive i initiativet til en social
aktivitet under åben himmel.  

Venlig hilsen 

Lisette og Jeppe Buch Mathiesen

Kodallundvej 4

8763 Rask Mølle
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