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Referat af møde i venskabsbyarbejdsgruppen mandag den 

14. januar 2019 kl. 19-21 

Til stede:  

Henrik Christensen, Birgitte Wilsted Simonsen, John Lomholdt, Carsten Mikkelsen, Jette Ulstrup, Poul 
Larsen, Niels Larsen (ref.) 

Afbud: 

Uffe Elbæk, Birgit Christensen 

 

1. Mødeleder 

Birgitte Wilsted Simonsen 

 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde  

Referatet godkendt. 

 

3. Evaluering af juleturen til Gelenau 14.-17. december 2018 

Opsamlingen af de skriftlige evalueringer blev gennemgået. Enighed om, at lørdagsprogrammet ikke kan 
ændres meget i forhold til det udspil, som kommer fra Gelenau. Et kort over Gelenau kan med fordel 
udleveres til deltagerne, så de lettere kan udforske byen på egen hånd. Besøg på DDR museet er en må-
de at efterkomme ønsket om bedre information om tiden før Genforeningen. Den lokale biograf kan indgå 
i programmet. Tidspunktet for middagen om lørdagen må gerne være tidligere end kl. 19.30. 

Carsten vurderede, at programmet lørdag formiddag var en succes, især var besøget hos strømpeman-
den – AHOGEE Strumpwaren und Textilien – populært. Eftermiddagen kan være lang, hvis man ikke del-
tager i kirkekoncerten, og når middagen ligger sent. I år var strømpemuseets delvise nedlukning yderli-
gere en streg i regningen. 

Evalueringens konkrete forslag til alternativt program for søndagen kan bruges som inspiration ved næ-
ste adventstur, men det kolde vejr kan ikke ændres. I Annaberg ligger et udmærket lokalmuseum, som 
bl.a. formidler noget om minedrift. På en tidligere tur har været programlagt en udflugt til Dresden og 
Meissen om søndagen. Dengang var evalueringen, at der gik for lang tid til transport. Wolkensteiner 
Zughotel er tidligere indgået i søndagsprogrammet. 

Formanden takkede arbejdsgruppen for et godt samarbejde under turen. 

John afsluttede punktet med at kvittere for både medfølelse og stor hjælp til sin akutte hjemrejse fra 
Gelenau. Ved fremtidige ture skal der på forhånd aftales en procedure for nødopkald til repræsentant for 
kommunen, som kan være behjælpelig med reservationer og transport. 

I forlængelse af erfaringerne med Johns hjemtransport bad Carsten om, at det af brevet til deltagerne 
fremgår, at de skal huske at medbringe pas, rejseforsikring og blåt sygesikringsbevis. 

 

4. Økonomi 

 

a. Regnskab for adventsturen. Nettoudgifterne var 8.522 kr. 

b. 2019 budget. I budgettet for 2019 er afsat 31.300. Derudover er forventningen, at et min-
dreforbrug på 44.516,50 kr. kan overføres. Det giver et samlet beløb på 75.816,50 kr. 
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5. Regelsæt for brug og udlån af Trabanten 

Der var tilslutning til, at Henrik går videre med at undersøge de præcise omkostninger ved at få for-
sikret og indregistreret trabanten som veteranbil. I forbindelse med dette skal bilen gennem et syn. 

Henrik anbefaler, at trabanten kun må køres af et frivilligt chaufførlaug, som kender bilen. Der skal 
laves regler for brug/udlejning af trabanten. Ud over foreninger (optog og byfester) kan privatperso-
ner måske være interesserede i at leje bil med chauffør. Der skal muligvis være én pris for foreninger 
og én pris for privatpersoner.  

Enighed om, at Henriks budget er beslutningsgrundlag, når det afgøres, om arbejdsgruppen vil afhol-
de udgifterne til syn, indregistrering og forsikring. 

 

6. Status på projekt hytter til Gelenau  

Længere drøftelse, hvor den ene fløj talte for, at hytteprojektet er en sjælden mulighed for at leve op 
til venskabspolitikkens delformål om at fremme erhvervssamarbejdet. Den anden fløj mente ikke, at 
venskabsudvalget med en studietur til Gelenau kan støtte en enkelt virksomhed. I forlængelse af det-
te var synspunktet, at en evt. studietur skal indgå i et projekt, som er eksternt finansieret. 

Henrik laver et detaljeret budget, som vil være udgangspunkt for en fortsat drøftelse på næste møde. 

 

7. Hjælp til markedsføring af busrejse Gelenau, Sachsen den 12.-18. maj 2019 

Enighed om, at venskabsbyarbejdsgruppen ikke kan hjælpe yderligere med markedsføring. Det blev 
understreget, at arbejdsgruppens sekretær ikke kan bruge mere tid på projektet. 

 

8. Samarbejde mellem musikskolerne i Rebild og Gelenau 

Knut nævnte i forbindelse med adventsturen, at Gelenau har et ønske om et samarbejde mellem mu-
sikskolerne. Sekretariatet er efterfølgende blevet bedt om en nøjere beskrivelse af, hvordan samar-
bejdet skal foregå. Når svaret kommer, vil det blive videresendt til lederen af Rebild Kulturskole, Mor-
ten Friis. 

 

9. Næste møde og møder i 2019 

Førstkommende møde bliver tirsdag den 26. marts. Formanden vil arbejde for, at arbejdsgruppen får 
den årlige ”julefrokost” i forbindelse med mødet. 

Et følgende møde bliver tirsdag den 14. maj, dog forudsat at der ikke opstår behov for et tidligere 
planlægningsmøde (se under næste punkt). 

 

10. Evt. 

Jette og John fortalte om deres besøg på hhv. ældreservicefirma og skole i Gelenau. 

Niels refererede kort om tilbagemeldinger fra Huset i Skoven og Sortebakkeskolen og Skørping Skole 
vedr. samarbejde. Mail fra børnehave og skoler er efterfølgende sendt til arbejdsgruppen. 

Jette orienterede om, at der kommer besøg fra Gelenau til juni. De nøjagtige datoer og antal deltage-
re kendes ikke, men er efterlyst. Muligvis bliver det en blandet gruppe bestående af både ældre, folk 
fra skole, børnehave, musikskole og sportsklub. Bliver det en blandet flok, er det muligt at arrangere 
differentieret indkvartering og program.  
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Carsten oplyste, at der forventes et svar efter fodboldklubbens generalforsamling i februar om, hvor-
vidt der kan gennemføres et besøg i Danmark til efteråret. Familien Nesler, som er fodboldkontakten, 
har varslet et besøg til maj. 

 

 


