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Referat af møde i venskabsbyarbejdsgruppen mandag den 

29. oktober 2018 kl. 19.30-21.30 

 

Inden mødets begyndelse meddelte Børge Olsen, at han træder ud af venskabsbyarbejdsgruppen, fordi 
han flytter til Aalborg Kommune. Børge har bedt Den Sociale Fællesliste om at finde en afløser. 

Børge blev takket for sin store og mangeårige indsats. Han overgav fotos og dokumenter til Niels, der 
sammen med Henrik vil kigge papirerne igennem, inden de indleveres til Lokalhistorisk Arkiv i Skørping. 

 

Til stede: 

Jette Ulstrup, Birgitte Wilsted Simonsen, Henrik Christensen, Børge Olsen (deltog ikke i selve mødet), 
John Lomholdt, Carsten Mikkelsen, Poul Larsen, Birgit Christensen, Niels Larsen (referent).  

 

1. Mødeleder: Birgitte Wilsted Simonsen 

 

2.  Referat fra seneste møde godkendt. 

 

3. Juleturen til Gelenau 14.-17. december 2018 

 

Programudkast fra Gelenau blev gennemgået. Niels kontakter Corinna og beder om følgende justeringer 
mv.: 

Program den for lørdag den 15. december 

• Besøg på juleudstillingen afkortes (bemærkning: Hvis besøget varer 1 time,  bliver der ikke no-
gen reel afkortning.) 

• Inden ritualet med udskæring af bratwurst, deltager hele gruppen i besøg på skolen og på børne-
haven Villa Kunterbunt. Besøg hos ældreplejefirmaet udsættes til om eftermiddagen. Her deltager 
kun en mindre gruppe særligt interesserede. 

Bemærkning efter møde mellem Jette og Niels den 2.11.: 

Ved nærmere eftertanke vil arbejdsgruppens projekter nyde godt af, at programmet gennemføres 
i den oprindelige version, og at der kommer repræsentanter med på turen fra hhv. Huset i Sko-
ven og Sortebakkeskolen og Skørping Skole. Det giver rigtig god mening, at samarbejdspartner-
ne på denne måde kan mødes ansigt til ansigt. Vi retter derfor hurtigst muligt henvendelse til Co-
rinna om, at besøg hos ældreplejefirma, skole og børnehave bibeholdes. 

Parallet med de tre ovennævnte møder, besøger hele gruppen  brandstationen og strømpebutik-
ken på skift. 

Besøg på Flergenerationshuset udgår.  

Da de fleste gæster efter den nævnte programændring ikke deltager i de tre parallelle besøg, er 
der alligevel tid til at besøge Flergenerationshuset, hvorfor det ikke udgår. 

• Kl. 14 arrangeres besøg for hele gruppen på Deutshes Strumpmuseum. 

I forbindelse med besøget i Seiffen den 16. december 

• Corinna bliver bedt om at bestille plads til arbejdsgruppen, Leon, tolk og chauffør plus venner fra 
Gelenau kl. 11.30 på Gaststätte Holzwurm, hvor arbejdsgruppen er vært. 
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Mandag den 17. december 

• Henrik kontakter Birgit Hoffmann og undersøger, om madpakkerne kan blive opgraderet, og hvad 
det koster. 

 

Følgende opgaver i forbindelse med turen er allerede aftalt: 

• Fra arbejdsgruppen deltager: 

Carsten (+ Lene), John, Jette, Niels, Birgit (6) 

Derudover er reserveret plads til: 

Ekstra chauffør + ledsager, Leon. Derudover reserveres også plads til to lærere og en børnehaveleder. 

Det blev aftalt, at Jette venter med at lave aftale med mulig tolk, indtil vi ved, om én eller flere af årets 
deltagere kan tolke. 

Bemærkning efter møde mellem Jette og Niels den 2.11.: 

Olesens busser oplyser, at turen foregår i en 54 personers bus. Ved en rejsegruppe på 50 personer viser 
det sig, at mindst én af deltagerne kan påtage sig tolkeopgaven. Derudover kan vi evt. bede de to tysk-
lærere fra Sortebakkeskolen og Skørping Skole om at hjælpe med tolkningen. 

• Officielle gaver – Henrik. Er på plads. 

• Éngangsservice – Henrik. Er på plads. 

• Forplejning ved arbejdsgruppen (Henrik bestiller morgenmad og sandwiches til turen hos bageren i 
Terndrup). Afhentes den 14.12. om morgenen. 

• Tipskupon – Niels. Er på plads. 

• Sanghæfte – Birgitte. Birgitte havde et udkast med.  

• Gave til vinder – Jette køber ind i Gelenau. 

• Spørgeskema – Niels. Er på plads. 

• Skilte om nattevagt. Niels tager sig af det. 

• Navneskilte. Birgitte trykker skiltene. Jette opgiver mål. 

• Kaffebrygning. Carsten og John tager sig af at lave kaffe til bussen.  

• Fælleskassen lægger penge ud til indkøb af vand og øl ved grænsekiosken. 

 

4. Rapport til Kultur- og Fritidsudvalget om arbejdsgruppens projekter 

Jette har sendt rapporten direkte til politikerne. 

Carsten ønskede ført protokols, at der ikke bør optræde negativ omtale af personer i en rapport som 
denne. Flere støttede dette synspunkt.  

Henrik har ønsket følgende kommentar: Rapporten må stå for formandens egen regning, da den ikke har 
været forelagt arbejdsgruppen, og ikke nødvendigvis er dækkende for hele arbejdsgruppens holdning. 

 

5. Økonomi 

Der står knap 54.000 kr. på kontoen. Ikke forbrugte midler forventes overført, og ifølge budgettet tilføres 
venskabsbyarbejdet 31.300 kr. i 2019. 

 

6. Regelsæt for brug og udlån af Trabanten 
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Henrik har haft møde med K J Clemmensen. De er enige om, at bilen skal skal indregistreres som vete-
ranbil, så den kan bluive brugt i forbindelse med byfester og event. 

Bilen kan ikke køres en enhver, og man kan nedsætte en gruppe af frivillige chauffører. Endvidere bør 
bilen stå i en opvarmet garage. 

Når det er undersøgt, hvad anbefalingerne koster, skal der tages en endelig beslutning om, hved der skal 
gøres. Der skal også skrives et detaljeret regelsæt. Henrik har bolden. 

 

7. Status på projekter 

• Hytter til Gelenau. De involverede parter er positive over for projektet. Yderligere fremdrift kræ-
ver, at en delegation på fire (Kim Mark, Peter Bobach, Carsten og Henrik) tager til Gelenau og 
forhandler projektets detaljer. Henrik fremsender et budget for turen, og det besluttes derefter 
(evt. per mail), om arbejdsgruppen vil afsætte det nødvendige beløb til formålet. Bliver turen ik-
ke til noget, skrinlægges projektet. Hvis turen bliver til noget, afhænger den endelige realisering 
af, om det er muligt at søge støtte – evt. fra EU. 

Jette har efterfølgende ønsket denne kommentar: 

En studietur til Gelenau med det formål at forhandle projektets detaljer bør indarbejdes i projek-
tets budget, som skal skaffes via eksterne midler. 

• Kontakt til fodboldklubben i Gelenau. Carsten fortalte, at man i Gelenau håber at kunne stille et 
hold, der besøger Rebild næste år. 

• Skolesamarbejde Gelenau/Rebild. Forvaltningen i Gelenau har formidlet kontakt til Freie Schule 
Erzgebirkblick. Vi har efterfølgende modtaget en mail fra Gundula Conrad, der glæder sig til et 
pædagogisk samarbejde på tysk mellem 8. og 9. klasser på Skørping Skole og Sortebakkeskolen. 
Henrik rådede til, at samarbejdet i stedet skal foregå på engelsk, så ingen af parterne bruger 
eget modersmål. John holder møde med Skørping Skole, som derefter sammen med Sortebakke-
skolen indleder direkte kontakt med Freie Schule Erzgebirkblick. 

Efterfølgende bemærkning: 

Efter mødet mellem Jette og Niels den 2.11. har John foreslået de to skoler at deltage i advents-
turen med to lærere. Skolerne har sagt ja til dette og finansierer lærernes deltagelse. 

• Sommertur 2019 til Gelenau. Olesens Busser planlægger at udbyde en tur til maj/juni i samar-
bejde med Fogs Rejser. Der er vandtætte skotter mellem kommunen og arbejdsgruppen på den 
ene side og vognmanden på den anden.   

John har efterfølgende modtaget et programudkast fra Olesens Busser. Rejsen ligger fra den 12. 
maj til og med den 18. maj. Den koster 4.995 kr. med fem overnatninger i Chemnitz og én over-
natning i Wiedemar. Olesens Busser/Fogt rejser beder om hjælp fra Geleanu til at sammensætte 
to dagsprogrammer. Niels bringer dette ønske videre til Corinna, og detaljerne kan evt. drøftes i 
forbindelse med adventsturen. 

• Ad hoc gruppen ældre aktiviteter i Gelenau/Rebild kommune. Intet nyt. 

 

8. Næste møde holdes mandag den 14. januar 2019 kl. 19 på rådhuset i Støvring. 

 

9. Evt. 

Jette havde bagt boller og kager. 
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