
 

 
Side 1 af 3

Referat af møde den 8. september 2020.  

Deltagere: 

John Lomholdt, Carsten Mikkelsen, Jette Ulstrup, Birgit Christensen, Ulla Jæger, Uffe Elbæk, Niels Larsen 
(ref.) 

Afbud: Anne Sofie Bouert  

Fraværende: Poul Larsen 

 

1. Mødeleder Birgit Christensen 

 

2. Referat fra seneste møde godkendt 

 

3. Økonomi 

Der er 35.297,35 kr. tilbage af årets korrigerede budget. 

Indefrosne midler: 87.408 kr. 

Jette oplyste, at ifølge borgmesteren vil der blive set velvilligt på en velbegrundet ansøgning om at få 
frigivet flere af de indefrosne midler. Leon kan selvfølgelig ikke give nogen garanti. 

 

4. Evaluering af besøg af fodbolddrenge med ledere fra Gelenau  

Uffe fortalte, at besøget ikke havde noget fast program, og at det manglede struktur. Hverken børnene 
eller de voksne efterlevede de mest basale corona-retningslinjer, før de blev tvunget til det. 

Når det er sagt, er der enighed om, at opholdet forløb godt. Gæsterne var også meget tilfredse. Arrangø-
rerne lærte noget og fik nye kontakter. Erfaringerne vil blive taget med, når vores arbejdsgruppe mødes 
med repræsentanter fra arbejdsgruppen i Gelenau. 

Ulla foreslog, at man en anden gang forlanger at få et program på forhånd. 

Carsten anbefalede, at der laves en skriftlig evaluering. Det tager Jette og Uffe sig af. 

 

5. Juleturen 

• Leje af bus 

Terndrup Taxa og Turistbusser er kommet med det billigste tilbud, som vi derfor siger ja til. Tilbuddet 
gælder for en bus med plads til 54 personer. Mod at betale 4.600 kr. ekstra kan vi få en bus med plads 
op til 67 personer. Det kan også lade sig gøre at få en til 32 personer. Efter aftale med selskabet venter 
vi med at beslutte busstørrelse til efter udløb af tilmeldingsfristen. Det er også aftalt, at turen kan aflyses 
frem til 1. december.  

Der er tidligere reserveret plads på vandrerhjemmet til 52 personer. Niels undersøger, om der er plads til 
yderligere 10 personer. Det kan der blive behov for, hvis der kommer tilmeldinger nok til at fylde 67 per-
soners bussen. 

• Deltagerpris 

På det seneste møde blev det besluttet at hæve til 1.650 kr. 

• Ønsker til program 
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Afstandskravene gør, at det kan blive nødvendigt at dele deltagerne op i mindre grupper. Om lørdagen 
foregår programmet som altid i Gelenau. Følgende muligheder blev nævnt: 

o Julemarked 

o Depot Pohl-Ströher (den med buen) 

o Brandstationen 

o Strømpefabrikant 

o Det renoverede strømpemuseum 

o Gerne et arrangement i Volkshaus (a la det sidste år) 

o Rodelbahn (kælkebane) 

o Kino (Jette nævnte, at vi kan viderebringe erfaringer med seniorbio fra Kinore-
vuen.) 

Om søndagen  

o Hammerværk 

o Mine 

o Træskærerværksted 

o Julemarked i Annaberg (vil ikke være så stort som det plejer) 

Ønskerne overbringes, når repræsentanter fra arbejdsgruppen tager til Gelenau senere i september. 

• Annoncering 

Annonceringen er betragteligt dyrere efter, at Vores Avis er gået ned.  

Det blev besluttet at annoncere i uge 41 i følgende lokalaviser: Midthimmerlands Folkeblad, Rold Skov 
Bladet, Nørager Avis og Hadsund Folkeblad. 

Der kommer et opslag på Rebild Kommunes Facebook side, som kan deles. 

Niels undersøger, om kommunen kan lave plakater med annoncens tekst. Når det er sket, kan plakaterne 
afhentes på rådhuset til opsætning især i byer, hvor lokalaviserne ikke omdeles, men selvfølgelig også 
andre steder. 

• Særlige hensyn til corona 

I værste fald kan turen blive aflyst. Det regner vi dog ikke med og fortsætter med planlægningen. An-
noncen får et ekstra afsnit om corona. 

Deltagerne sørger selv for masker og håndsprit. Det kan blive nødvendigt at dele deltagerne op i mindre 
grupper efter forholdene. Vigtigt, at medlemmer af arbejdsgruppen tager sig af alle grupper. 

• Hvordan skal 25 års jubilæet tænkes ind i besøget? 

Jette har aftalt med Leon, at kommunen giver nogle gaver i anledning af jubilæet. 

Der købes mindre gaver til arbejdsgruppen i Gelenau, borgmester og evt. andre. 

Leon har lovet at holde tale og at optræde som vægter i Gelenau. 

Jette og Vagn Gaarde, der har været med fra den allerførste start, inviteres med mod selvbetaling. Det 
samme gælder repræsentanter fra skolerne og Huset i Skoven, der alle har samarbejdspartnere i Gele-
nau. 

 

6. Arbejdsgruppens besøg i Gelenau 

Af de ca. 35.000 kr., der er tilbage af årets budget, er afsat 15.000 kr. til besøget. Jette skønner, at det 
bliver for dyrt, hvis hele arbejdsgruppen skal med, og hun oplyste, at Knut Schreiter gerne vil have besøg 
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i uge 38. Det blev besluttet, at Jette kører i egen bil, at Uffe tager med, og at Jette aftaler nærmere med 
Knut. Jette og Uffe medbringer ønsker til program for juleturen og drøfter mulige projekter for borgme-
ster og arbejdsgruppe. 

7. Placering af trabanten  

John foreslog, at udlånet af trabanten til Rebildcentret skal ophøre fra 1. oktober 2020, så trabanten kan 
bruges ved lokale arrangenter. 

Det blev besluttet, at aftalen med Niels Moes skal holdes, og at trabanten bliver i Rebildcentret til 1. maj 
2021. Vi skal sikre, at der ligger et skilt i forruden, hvor der står: Udlånt af Rebild Kommune. 

 

8. Sekretariatsbetjening af arbejdsgruppen 

Der er endnu ikke fundet en ny sekretær. Forventningen er, at der sker i løber af september måned. 

 

9. Næste møde  

Mandag den 26. oktober kl. 16.15. på rådhuset i Støvring. Jette tager brød med. 

 

10. Evt. 

Der var enighed om, at madpakkerne til busturen – både frem og tilbage – skal være af god kvalitet. Uffe 
har nogle ideer. 

Støvring Gymnasiums opførelse af Hendrik Seibts musical kan tidligst blive i 2022. Manfred undersøger, 
om Hendrik vil give afkald på sine rettigheder i forbindelse med opførelsen i Støvring. 

Jette fortalte, at der er planer i Gelenau om at besøge Rebild i juni måned. 

 

 


