
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT 

ÅRSMØDE 

 
 
 
 
 

 

Dato: 17. maj 2017 
  

Tidspunkt: Kl. 19.00 – 21.30 
  

 ”Laden” 

Sted:  Gravlevvej 10A, Gravlev 

  9520 Skørping 



Dato: 17.05.2017 

 

 
 
Til 
stede: 

Birgit Christensen, Guldbæk 

Carsten Bojesen, Hjeds 

Jørgen Nielsen, Hellum 

Lene Nygaard, Fyrkilde 

Lilli Brunø, Ll. Brøndum 

Merete Langeland, Gravlev 

Michael Frederiksen, Skårup 

Rica Jensen, Skibsted 

Ole Nørgaard, Lyngby 

Jesper Heskjær, Mejlby 

Lisbeth Nørgaard, St. Brøndum 

Pernille Nymann Jensen, Fræer 

William Bluhme, Gerding 

Aage Langeland, Gravlev 

Bjørg Bech Jæger, Gravlev 

 
 

 

Aftenens program 

Merete Langeland bød velkommen til Gravlev 

1. Årsmøde jf vedtægter 
Se nederst 

2. Information om projekt Varmeforsyning i landsbyerne 
Carsten Bojesen informerede om landsbyernes mulighed for at deltage i 
et forsøgsprojekt, der har til formål at afdække mulighederne for at 
lave alternative opvarmningsformer i landsbyerne, som ligger uden for 
fjernvarmeforsyningens område. Materiale er rundsendt til alle 
landsbyer. 

3. Workshop om handleplaner til landdistriktspolitikken 
Gruppevis arbejde med fylde indhold i handleplanerne. Bestyrelsen, 
konsulenten og øvrige fagpersoner arbejder videre med handleplanerne 
med henblik på at fremlægge dem for det politiske system. 
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Årsmøde 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

William Bluhme valgt som dirigent 

Lisbeth Nørgaard og Sara Tornøe valgt som stemmetællere 

Dirigenten konstaterede at årsmødet var rettidigt indkaldt.  

 

2. Formanden informerer om bestyrelsens arbejde i det 

forløbne år 

Michael aflagde beretning for det forgangne år og var omkring 

emnerne: 

• Bestyrelsesmøder 

• Rundtur og dialogmøde i den nordvestlige del af kommunen 

med god tilslutning 

• Landsbybesøg i Guldbæk som var en stor succes – 

kommende besøg i Mejlby 

• Efterårsmøde i Rebildcentret med beskedent fremmøde 

• Arbejdet med landdistriktspolitikken – nu arbejdes der med 

handleplaner 

• Uddeling af puljemidler 

• Landsbystafetten som i 2017 er gået til Skibsted 

• Bestyrelsen arbejder målrettet på at få større fokus på 

landdistriktsområdet 

 

3. Økonomi 

Sara orienterede om økonomien på landdistriktsområdet.  
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Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

4. Indkomne forslag (senest 14 dg. før) 

Ingen indkomne forslag 

 

5. Valg (af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter) 

 

På valg: 
Michael Frederiksen 
Lilli Brunø 
Lene Nygaard 
Ole Nørgaard – modtager ikke genvalg 
Carsten Bojesen 
 
Ikke på valg: 
Birgit Christensen 
Rica Jensen 
Jørgen Nielsen 
Merete Langeland 
 
Suppleant Per Svarre Petersen, Sønderup vil gerne indtræde i 
bestyrelsen. 
 
Der var ikke andre kandidater til bestyrelsesposten, så Per blev 
valgt ind i bestyrelsen uden afstemning. 
 
Birgitte Mikkelsen, Horsens og Anita Rasmussen Kgs. Tisted 
fortsætter som hhv 1. og 2. suppleant.  
 
Pernille Nymann Jensen, Fræer blev valgt som 3. suppleant.  
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6. Evt. 

Landsbyliv og nye løsninger – kursus i samarbejde med 

Mariagerfjord og Vesthimmerland: ros til kurset fra deltagerne, 

beklagelse over starttidspunkt og kursets længde fra nogen der 

ikke havde mulighed for at deltage. 

 

Landsbyerne bliver glemt i bosætningsanalyserne 

 

Der er fortsat udfordringer med finansiering af boliger i landsbyer 

og på landet. 

 

Hjemmesiderne: generel snak om at hjemmesiderne, der - hvor 

de bliver brugt – fungerer rigtig godt som reklamesøjle og til de 

mere statiske oplysninger. Nyheder og arrangementer deler de 

fleste også via facebooksider, plakater eller husstandsomdelt 

materiale.  

Der er plan om at lave workshops hvor redaktørerne kan få hjælp 

til at komme videre/i gang.  

 

Valgmøde: bestyrelsen påtænker at arrangere et valgmøde i 

efteråret forud for kommunalvalget. 

 

Stor tak til Ole Nørgaard for den indsats han har lagt i bestyrelsen 

gennem de sidste mange år.     
 

 
 


