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Referat 

Møde i venskabsbyarbejdsgruppen den 14. januar 2020 

Til stede: 

Uffe Elbæk, Anne Sofie Bouert, John Lomholdt, Carsten Mikkelsen, Jette Ulstrup, Birgit Christensen, Poul 
Larsen, Ulla Jæger, Niels Larsen, ref. 

 

Formanden startede med at byde de to nye medlemmer af arbejdsgruppen – Anne Sofie og Ulla - vel-
kommen. 

Kort præsentation af alle medlemmer. 

 

1. Mødeleder: Birgit Christensen 

 

2. Referat fra seneste møde blev godkendt. 

 

3. Evaluering af juleturen til Gelenau 

40 deltagere har evalueret turen. Jette har lavet et sammendrag, som sendes særskilt til arbejdsgrup-
pen.  

Ikke alle ønsker kan imødekommes. For eksempel er vi som gæster i Gelenau nødt til at bruge noget tid 
på julemarkedet. Det kan heller ikke lade sig gøre at køre tilbage til vandrerhjemmet i løbet af dagen. Vi 
kan blive bedre til at forhåndsinformere om ting, der ikke lader sig ændre, for eksempel om at arbejds-
gruppen placeres sammen med værterne ved måltiderne.  

Vi kan overveje, om der om fredagen skal spises aftensmad undervejs inden ankomsten til vandrer-
hjemmet. 

Det er også muligt at sende en høflig opfordring til vandrerhjemmet om skrue lidt op for varmen på væ-
relserne. (Dog ingen garanti for, at bønnen bliver hørt.) 

Fordel at undgå de mange menuer, som hverken folk selv eller tjenerne kan huske. 

Vi skal huske at understrege vigtigheden af, at hele gruppen sidder samlet, når vi vælger spisesteder. 

Turprogrammet kan sendes til deltagerne inden turen. Hvis det sker, skal der tages forbehold for ændrin-
ger. 

Stor ros til Angelika for tolkning og indslag. 

Deltagerne fra arbejdsgruppen var tilfredse med turen. 

Turen gav overskud på 26.353 kr., fordi Gelenau havde søgt og fået støtte, som blandt andet betalte 
vores transport og entreer. 

Følgende blev besluttet under punktet: 

• Morgenkaffe og eftermiddagskaffe i bussen er gratis. Derudover koster 1 kop te eller kaffe 5 kr. 

• Angelika skal ikke betale for turen og får sine penge retur. 

 

4. Økonomi 

Forudsat at byrådet godkender overførslerne, råder arbejdsudvalget ved starten af 2020 over 129.583 kr. 
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Dette er inklusive årets budget på 31.800 kr. 

 

5. Fremtidsopgaver: Projekter og planer for 2020 

Arbejdsgruppen vil arbejde for at få Hendrik Seibts musical til Rebild.  

Der blev nedsat en undergruppe bestående af:  

Carsten, Anne Sofie, Birgit og Jette. 

 

Herunder: 

 

a) Besøg af fodbolddrenge til sommer 

Uffe er godt i gang med forberedelserne. Der kommer 15 10-årige drenge og 6 vokse (trænere og foræl-
dre) fra 19. – 24. juli. 

På grund af sommerferien er det ikke let at skaffe træningspartnere. Uffe arbejder på sagen og er indstil-
let på, at en del af tiden vil gå med badeture og turisme, herunder en udflugt til Skagen. 

Der søges støtte, foreløbig hos LO. 

Uffe fik grønt lys til at arbejde videre med projektet.  

 

b) Samarbejde med den nye arbejdsgruppe i Gelenau 

Det er positivt, at Gelenau nu også har nedsat af venskabsbyarbejdsgruppe. Det giver nogle helt nye 
muligheder. En del af arbejdsgruppens medlemmer er allerede kendte ansigter. Der er i øjeblikket otte 
medlemmer. Målet er, at der skal være 10. Den tyske arbejdsgruppe varetager ikke kun forbindelsen til 
Rebild, men samarbejder også med byer i andre lande. 

Det blev foreslået, at vi tager billeder af arbejdsgruppens medlemmer, som vi kan sende til Gelenau 
sammen med gruppens kontaktoplysninger. Måske vil tyskerne kvittere med at gøre det samme. 

 

6. Dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget 

Venskabsbyarbejdsgruppen er blevet inviteret til dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget den 5. fe-
bruar kl. 16-17 i mødelokale 2A på rådhuset i Støvring. Birgit og Poul deltager. 

 

7. Næste møde  

Onsdag den 18. marts kl. 19-21. 

 

8. Evt. 

Arbejdsgruppen konstituerede sig oprindeligt med Birgitte Simonsen som næstformand. Birgitte er nu 
udtrådt, og Birgit blev valgt som ny næstformand. 

 

 


