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Referat 

Møde i venskabsbyarbejdsgruppen den 18. maj 2020 kl. 19, videomøde 

Deltagere: 

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

Uffe Elbæk havde tekniske vanskeligheder og deltog derfor ikke i mødet.  

 

1. Mødeleder: Anne Sofie Bouert 

 

2. Referat fra seneste møde blev godkendt. 

 

3. Økonomi 

Økonomiudvalget besluttede i februar - beslutningen blev fastholdt i april - at overførsler skal indefryses. 
Overførsler kan kun bruges ”hvis man er aftalemæssigt bundet af det, eller hvis man har en helt særlig 
uopsættelig situation”. 

Indtil videre er konsekvensen, at arbejdsgruppen skal operere inden for årets budget på 31.800 kr. 

Arbejdsgruppen besluttede, at det i 25-året for den oprindelige venskabsbyaftale og med en nylig etable-
ret venskabsbyarbejdsgruppe i Gelenau er vigtigt at gennemføre flere projekter end den årlige juletur. 

Under behandlingen af pkt. 5 i dagsordenen vil man sortere projekterne og beslutte hvilke projekter, som 
skal prioriteres. Disse skal beskrives og fremsendes til forvaltningen med anmodning om at få dispensati-
on til at bruge en del af de indefrosne midler. 

Bemærkning: Efter mødet har Niels tjekket økonomiudvalgets beslutning. Her fremgår, at ansøgning om 
dispensation skal indgives via centerchefen til direktionen. Det er derfor ikke rigtigt, at dispensationsan-
søgningen skal behandles politisk af økonomiudvalget. 

 

4. Dialogmøde med Kultur- og fritidsudvalget 

John, Birgit og Poul repræsenterede venskabsbyarbejdsgruppen ved et dialogmøde med Kultur- og Fri-
tidsudvalget den 5. februar.  

Politikerne anerkendte arbejdsgruppen indsats og kvitterede for godt arbejde. Repræsentanterne fra ar-
bejdsgruppen gennemgik nuværende og fremtidige projekter, og i den forbindelse blev det nævnt, at 
Hendrik Seibt har tilkendegivet, at det ikke kan lade sig gøre at komme til Rebild og opføre musicalen om 
Murens fald. Det blev foreslået at kontakte Støvring Gymnasium for at høre, om de kan opføre musica-
len. 

John tager snarest muligt kontakt til rektor Jens Nielsen. Hvis gymnasiets er positivt indstillet, kan vi 
derefter henvende os til Hendrik Seibt og høre, hvad betingelserne er for en dansk opsætning. Her tæn-
kes særligt på rettigheder og økonomi. 

Bemærkning: John har talt med Jens Nielsen, som er positiv over for ideen.  

Under pkt. 4 blev nævnt, at samarbejdet med den nye venskabsbygruppe i Gelenau skal prioriteres. 

 

5. Projekter 
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a) Besøg af fodbolddrenge til sommer  

Selv med de alvorlige udfordringer pga. coronakrisen fastholder tyskerne ønsket om at gennemføre. Ge-
lenau afholder selv udgifterne til transport, og 22 personer kører i tre minibusser. 

Venskabsbyarbejdsgruppen sørger for overnatning og forplejning. Yderligere udgifter – for eksempel ud-
flugt til Skagen – betales af gæsterne. 

Uffe arbejder videre med projektet, og der laves et budget, som skal indgå i ansøgningen om dispensati-
on for indefrysning af overførsler. 

b) Juleturen - 25 års jubilæum 

Enighed om, at årets tur til Gelenau gennemføres. Niels laver et budget. Den lille gruppe, som beskriver 
de prioriterede projekter, overvejer, om der skal søges eksterne midler til at markere jubilæet i forbindel-
se med turen. 

c) Samarbejde med arbejdsgruppe i Gelenau 

Dette projekt skal prioriteres. Niels kontakter tyskerne og beder dem sende et oplæg, der beskriver deres 
ønsker i forhold til samarbejdet. Når vi kender deres ønsker, kan vi lave et budget for det videre arbejde. 

Flere understregede, at det er vigtigt at mødes. 

d) Ældresamarbejde med Anne mv. 

Dette projekt sættes på standby. 

e) Korsamarbejde 

Sættes foreløbigt på standby. Anne Sofie kan evt. skabe kontakt på juleturen. 

f) Musical 

Er beskrevet under pkt 4. 

 

6. Billeder af arbejdsgruppen til Gelenau 

Der tages gruppebillede ved først givne lejlighed. 

 

7. Trabanten 

Det var meningen, at Trabanten skulle have været brugt ved byfesten i Terndrup. Festen er imidlertid 
aflyst, og bilen står stadig indenfor i Rebildcentret, som er lukket pga. corona.  

Foreløbig kan bilen blive i Rebildcentret, og hvis den kommer ud, skal den under tag senest den 1. no-
vember. 

Bremserne duer ikke længere. Det blev besluttet, at arbejdsgruppen tager sagen op igen til januar. Til 
den tid skal det besluttes, om der skal bruges penge på en reparation, og hvordan bilen evt. skal bruges 
mere aktivt. 

 

8. Næste møde  

Mandag den 22. juni kl. 16-18 i byrådssalen på rådhuset i Støvring. 

 

9. Evt. 

Birgit efterlyste i samarbejde med Gelenau om kunst. 

 

 


