
 

 

REFERAT 

Årsmøde 
 

Dato 29. april 2019 
Tidspunkt Kl. 19.00- 21.00  
Sted Aarestrup Forsamlingshus 

Deltagere Merete Langeland, Gravlev - Lilli Brunø, Ll. Brøndum - Birgit Christensen, 

Guldbæk - Erik Kjeldsen, Ll. Rørbæk - Kersten Bonnen, Aarestrup - Lisbeth 

Nørgaard, St. Brøndum - Ole Nørgaard, Lyngby - Jesper Heskjær, Mejlby - 

Susanne Ølgaard, St. Binderup - William Bluhme, Gerding - Søs Rosengren, 

Solbjerg - Carsten Bojesen, Veggerby - Per Svarre Petersen, Sønderup - John 

Sørensen, Aarestrup - Pernille Wulff, Aarestrup - Dorte Lillelund, Bælum - 

Yvonne Nielsen, Solbjerg - Sara Tornøe, Center Sundhed Kultur og Fritid 

Referent Sara Tornøe 
 

 

Velkommen v/formand Merete Langeland 
 
Afvikling af årsmøde ifølge vedtægterne 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

William Bluhme blev valgt som dirigent. 
Birgit Christensen og Lilli Brunø blev valgt som stemmetællere 

 
Dirigenten konstaterede at årsmødet er lovligt indvarslet – invitation udsendt 5. april. 
 

2. Formanden informerer om bestyrelsens arbejde i det forløbne år 

Merete Langeland fortalte om bestyrelsens arbejde siden sidste årsmøde.  
• Dialogmøde og rundtur med byrådet 
• Landsbybesøg i Veggerby Sogn, teater i Horsdalen  
• Konference med inspiration til landsbyernes ildsjæle 
• Arbejdet med at styrke fællesskabet mellem landsbyerne,  



• Indførelse af en Grejbank, som opbygges fremadrettet  
• Fællesprojekterne Sang på tværs af landsbyer og Naturfællesskab i landsbyen 
• Samarbejdet med Kultur og Fritidsudvalget. Formandskabet fra KFU og Landsbyråd har 

aftalt at mødes to gange årligt foruden de formelle dialogmøder.  
• Nyhedsbrev, som er forbundet til hjemmesiden – der bliver åbent for tilmelding fra alle 

interesserede. 
• Fundraising”kursus”/sparring er på vej  
• Bestyrelsesmedlem fra landsbyrådet er nu med i venskabsbyarbejdsgruppen 
• Velkommen til Erik, som er trådt ind som suppleant i årets løb. 

 
I forlængelse af formandens beretning var der kommentarer/spørgsmål om følgende: 
• kontakten til TMU og ikke kun KFU, fx relevant ift grønne områder, stier og forskellige tiltag 

i handlingsplanen. 
• hjemmesiden – den skal løbende fodres med nyt for at være interessant at besøge 
• beretningen kan tilsendes  
• fordelingen af projektpuljemidlerne  
• hvorvidt landsbyernes hjemmesider anvendes - det er meget forskelligt 

 
Formandens beretning blev taget til efterretning/godkendt 

 
3. Økonomi 

Sara Tornøe fremlagde regnskab 2018 og budget for 2019.  
Regnskab og budget blev taget til efterretning. 

 

        4.  Indkomne forslag  

a) Forslag til vedtægtsændringer  

Formanden motiverer forslaget til vedtægtsændringer. Bestyrelsen har fremlagt forslag til 
vedtægtsændringer, der reducerer antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 9 til 7 samt ændrer 
bestemmelserne vedr. vedtægtsændringer således at vedtægtsændringer kan foretages hvis 2/3 af de 
tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for.  
 
Der er 13 repræsentanter til stede på mødet – dvs. årsmødet er ikke beslutningsdygtigt jf de gældende 
vedtægter 
 
Bemærkninger til forslaget 
Reduktion af bestyrelsen:  
Hvis der pt er meget arbejde i bestyrelsen (jf. beretningen) er det måske vanskeligt at få nogen til at stille 
op, hvis opgaverne skal løftes af færre hænder. Derfor forslag om at bestyrelsen i højere grad involverer 
folk uden for bestyrelsen i konkrete opgaver.  
Reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer ændrer ikke på problematikken om at mange af 
repræsentanterne allerede har siddet i bestyrelsen og ikke ønsker genvalg 
 
Ændring af reglerne vedr. vedtægtsændringer: 
Det skal heller ikke være FOR let at ændre vedtægter. Der vil være risiko for at ganske få landsbyer kan 
vedtage en ændring der får konsekvens for alle landsbyer.  
Modargument om at alle har muligheden for at møde op. 
Når vedtægtsændringsforslag er udsendt med dagsorden har alle haft mulighed for at orientere sig og 
møde op, hvis det findes fornødent.  
 



Afstemning 
De 13 fremmødte repræsentanter stemte enstemmigt for forslaget. Det videresendes til en ekstraordinær 
generalforsamling (jf. de pt gældende vedtægter)  
 
 
5. Valg (af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter) 

 
På valg er: 

• Lilli Brunø, Ll. Brøndum 
• Erik Kjeldsen, Ll. Rørbæk 
• Per Svarre Petersen, Sønderup 
• Carsten Bojesen, Veggerby – ønsker ikke genvalg 
• Rica Jensen, Skibsted – ønsker ikke genvalg 
• Birgitte Mikkelsen, Horsens – ønsker ikke genvalg 

 
Forslag om at der vælges så mange som muligt – hvis der måtte være vakante pladser, kan de fyldes, hvis 
det viser sig nødvendigt efter den ekstraordinære generalforsamling. Årsmødet bakkede op om forslaget.  
 
Søs Rosengren, Solbjerg vil gerne stille op til bestyrelsen 
 
Lilli Brunø, Erik Kjeldsen og Per Svarre Petersen er genvalgt, Søs Rosengren er valgt som nyt 
bestyrelsesmedlem 
  
Som suppleanter vælges:  

1. suppleant Lisbeth Nørgaard, St. Brøndum 
2. suppleant Ole Nørgaard, Lyngby 
3. suppleant William Bluhme, Gerding 

 
6. Evt. 

 
John Sørensen, Aarestrup rejste debat om det kommunale udbud af byggegrunde og 
landsbyernes/landsbyrådets indsats for at markere sig. Han har henvendt sig til bestyrelsen, som har 
drøftet det på møde i marts måned. Bestyrelsen har drøftet emnet og ønsker at drøfte det med politikerne.  
Der udtrykkes ønske om at landsbyerne markedsføres mere/bedre. Behov for at være skarpere på, hvad 
der er af muligheder for at udbygge i landsbyerne. 
 
Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for indsatsen i bestyrelsen. 
 
Dirigenten afrundede årsmødet  
 
Formanden takkede dirigenten for indsatsen.  
 
 
  



Orientering Efter en kort pause var der orientering om projektet ”Naturfællesskab i landsbyen” som 
Landsbyrådets bestyrelse har sat i gang. 
13 landsbyer har allerede budt ind med arealer, der tilsås med blomster/planter der fremmer 

biodiversiteten. Arealerne udvælges i samarbejde mellem anlægsgartner og plantekonsulent, kommunen 

og landsbyen. Projektet er tænkt til at køre i tre år  

Mulighed for aktiviteter 

- Besøg af lelauget, som kan vise hvordan man kan slå arealerne i efteråret 

- Besøg af Karsten Kortbuks 

- Insekthoteller 

- Besøg af naturvejleder  

- Arrangement om sommerfugle 

Positiv respons på projektet og dialog om hvordan det kan bruges til at skabe fællesskab på tværs af 

landsbyerne. Forslag om at flere landsbyer går sammen og at holde arrangementerne. Ønske om mere 

pressedækning af projektet 

Debat – ordet er frit 

Under dette punkt blev følgende emner vendt: 

Ønske om at landsbyrådet markerer sig i den offentlige debat og medierne. 

Hussalg i landdistrikterne. Det er et problem, der har stået på længe og det er fortsat en udfordring. – det 

er svært som landsbyråd alene at gøre noget. Der skal påvirkes politisk, både lokalt og nationalt. Drøftes 

endnu engang på dialogmøde med byrådet. 

Landsbyboernes egne handlinger er også med til at påvirke udvikling/afvikling. De skal benytte de lokale 

tilbud, busruter, skoler mm. 

Forslag om at øjenbæ i landsbyerne (skrot, forfaldne huse etc.) kunne være et fokusområde. 

William Bluhme opfordrer de små lokale vandværker til at gå med i et andelsselskab - årsmødets deltagere 

anbefales at bakke deres lokale bestyrelser op.  

 

 


