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Referat af møde i venskabsbyarbejdsgruppen tirsdag den 26. 

marts 2019 kl. 18-21.30 

Mødet startede med spisning. 

Til stede:  

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

Afbud: 

Uffe Elbæk 

 

1. Mødeleder:  

Birgitte Wilsted Simonsen 

 

2. Referat fra seneste møde 

Godkendt. 

 

3. Besøg fra Gelenau den 14-17. juni 2019 

Henrik argumenterede for privat indkvartering (den personlige kontakt bidrager til at skabe meningsfuld 
udveksling), og var derfor imod indkvartering på hotel eller motel. 

Jette oplyste, at ønsket om indkvartering på hotel/motel kom fra Gelenau, og at der kunne være logisti-
ske fordele ved at have samlet hele gruppen på ét sted. 

Niels har haft kontakt til borgmesterkontoret i Gelenau. Her bekræftes, at deltagerne gerne vil bo på 
hotel/motel. På et tidspunkt har antallet af tilmeldte været på 28 personer, det seneste tal er på 20. Co-
rinna har lovet at følge op. 

Beslutningen blev, at gæsterne ikke indkvarteres privat. 

Program: 

Oprindelig var tanken, at besøget skulle være for seniorer. Gelenau har oplyst, at gruppen er aldersmæs-
sigt blandet. Man vil gerne til Skagen, og man vil gerne grille ved havet eller ved en sø. 

Niels kontakter Gelenau igen og beder om programønsker og viden om gruppens sammensætning. 

En foreløbig programskitse er, at der arrangeres en Skagenstur søndag den 16. juni. Birgitte undersøger, 
om en tysktalende krydstogtsguide kan vise rundt på Skagen. Samme aften sigter vi mod at arrangere 
grillaften ved Max Henius bålhytten i Rebild Bakker. Om det bliver søndag eller lørdag afhænger af, hvor-
når det passer Kulturskolen bedst at lave musikunderholdning. Niels kontakter Kulturskolen. Henrik un-
dersøger priser for helstegt pattegris eller anden grillmenu. Grillaftenen kan kombineres med et røver-
overfald. 

Foreløbige ideer til programindhold om lørdagen: 

Besøg på børnehave, besøg på demensplejehjem, besøg på Gregers Krabbe Skolen eller Guldbæk Frisko-
le, Landsbyrådets projekt Naturfællesskab i landsbyer kombineret med projekt Bivenlig kommune. 

 

4. Regelsæt for brug og lån af Trabanten 

Henrik undersøger, om trabanten kan blive køreklar, blive indregistreret og synet inden for en ramme på 
10.000 kr. Processen vurderes at tage 5-6 måneder. 
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Retningslinjerne skrives senere. Der skal være en ansvarlig person (cpr. nr.), som er uafhængig af kom-
munen. Man kan evt. lave en selvstændig forening. Fast gruppe af chauffører. Udlejning til foreninger og 
privatpersoner – dog ikke til hvem som helst. Driften bør hvile i sig selv. 

Henrik melder tilbage til arbejdsgruppen. 

 

5. Status på projekt hytter til Gelenau 

Projektet sættes på stand by indtil videre. Henrik sætter punktet på dagsordenen, når og hvis der er nyt. 

 

6. Evt. besøg af fodboldklub til efteråret 

Intet nyt.  

 

7. Økonomi 

Indtil videre har årets forbrug kun være mødeafholdelse. Der en en kassebeholdning på ca. 75.000 kr. 

 

8. Næste møde 

Det planlagte møde den 14. maj aflyses og erstattes af et møde den 23. april kl. 19 på rådhuset i Støv-
ring. 

 

9. Evt. 

John takkede igen for hjælpen i forbindelse med sin pludselige hjemrejse fra Gelenau. 

Jette har været i kontakt med Olesens Busser. Der er desværre kun tilmeldt 12 personer til busturen i 
maj. Den kan gennemføres, hvis der kommer ekstra 12 personer inden den 1. april. Arbejdsgruppens 
medlemmer opfordres til at gøre en indsats for at skaffe flere deltagere. 

 

 

 


