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Referat  

Møde i venskabsbyarbejdsgruppen den 12. november 2019 kl. 19-21, mødelokale 2A 

Til stede:  

John Lomholdt, Carsten Mikkelsen, Jette Ulstrup, Birgit Christensen, Henrik Christensen, Uffe Elbæk, Poul 
Larsen, Niels Larsen (ref.) 

Afbud: 

Birgitte Wilsted Simonsen 

 

1. Mødeleder: Birgit Christensen 

 

2. Referat fra seneste møde blev godkendt 

 

3. Juleturen til Gelenau 13.-16. december 2019 

Programmet blev gennemgået. 

Ved besøget på Augustusburg arrangeres en fælles introduktion til stedet og dets historie i slotskirken. 
Deltagerne kan derefter se udstillingerne i deres eget tempo. 

Frokost for arbejdsgruppen og repræsentanter for Gelenau. 

Niels skaffer kort over Annaberg. Det udleveres til deltagerne. Tilbud om rundvisning i Annenkirche    
(Niels) og Bergkirche (John). 

Jette laver plan med opgaver for arbejdsgruppen. 

Uffe skaffer vand, øl og vand til turen. 

Drøftelse af udfordringerne ved at arrangere udveksling på fodbold- og idrætsområdet. I Gelenau vil Uffe 
undersøge mulighederne. Marionetteater nævnt som et samarbejdsfelt. Jette undersøger, om Skørping 
Marionetteater er interesseret i at deltage i årets tur. 

Henrik plæderede for, at personer, der deltager i turen for at skaffe kontakter eller lave projekter, bør 
deltage gratis. Synspunktet tages med ved en kommende evaluering. 

 

4. Fremmøde 

Manglende fremmøde blev drøftet. Mødedatoer besluttes fra gang til gang. 

 

5. Venskabspolitik 

Jette og John har holdt møde med Gert Fischer og Rasmus Rask fra Kultur- og fritidsudvalget. 

Teksten justeres i afsnit 6. Økonomi, således at der står: ”EU-kommissionens støtteprogram Europa for 
Borgerne 2014 og fremadrettet …” 

Den reviderede politik dateres og sendes til Charlotte Larsen, Claus Holm og Gert Fischer. 

 

6. Økonomi 

Der er ca. 69.000 kr. i kassen. 
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7. Trabant 

Efter flere henvendelser fra Jette, er trabanten kommet under tag. 

Det blev besluttet, at trabanten skal transporteres til Terndrup den 1. maj, så den kan få et eftersyn 
og være klar til byfesten i pinsen. Jette kontakter Niels Moes. 

 

8. Næste møde 

Tirsdag den 14. januar. Stedet meddeles senere. 

Uffe, Birgit og Jette gennemgår evalueringerne fra turen.  

 

9. Evt. 

 

 


