
Mødereferat 1 
 

Mødet i venskabsby arbejdsgruppen den 16.3. 2022. 
 
Tilstede: Henrik Christensen, John Lomholt, Uffe Elbæk, Åse Knudsen Jensen, 
Jette Ulstrup, Holger Pedersen, Angela Hamer 
Ingen afbud. 
 
Ad 1. Velkomst og orientering 

Jette, som var formand for venskabsby arbejdsgruppen 2017 - 2021, orienterede 
om den forløbne periode, der har ikke været megen aktivitet pga corona 
situationen 
Dog har fodbolddrengene fra Gelenau besøgt os i 2020 og 2021. 
 
Præst Ingeborg Seppelin efterlyser kirkelige kontakter i Gelenau. 
 
Præsentation af arbejdsgruppens medlemmer og deres kompetancer: 
Henrik: er i besiddelse af et stort netværk. 
John: vil afklare musical planer med lærer Hendrik i Gelenau og Støvring 
gymnasium. Skolesamarbejdet mellem Rebild komm. og Gelenau, her er John 
tovholder. 
Uffe: brænder for venskabsby samarbejdet, arbejder med sportskontakter 
Åse: vil påtage sig lidt af hvert og ønsker seniorsamarbejde. 
Jette: samarbejder omkring sport, ældre, børnehave og turisme, brænder for 
venskabsby samarbejdet. 
Holger: politisk indflydelse, vil hjælpe til med arbejdsopgaver 
Angela: oversættelse og underholdning 
 
Ad 2. Konstituering 
Formand: Jette Ulstrup 
Næstformand: Holger Pedersen 
Sekretær: Angela Hamer 
 
Ad 3. Projekt beskrivelser fremlægges 
Det bør afklares, hvilket aktivitetsniveau Gelenau og Rebild ønsker. 
Derfor bør en delegation sammen med borgmester Jesper Greth rejse til Gelenau 
for at lave en forventningsafstemning. Ligeledes bør de to borgmestre afklare, 
hvilket samarbejde de ønsker med hinanden. 
Jette kontakter Jesper desangående. 



 
Gelenau og Skørping kommune har haft 25 års jubilæum. Det er fortsat ikke 
aftalt, om der kommer en gruppe på ca. 25 personer på besøg fra Gelenau, så vi 
afventer info fra dem omkring evt. besøg, før vi laver planer. 
 
Vi forventer fodbolddrengenes besøg til sommer. Klubhuset i Terndrup er bestilt 
og Uffe arbejder med det videre forløb. 
 
Ad 4. Juletur 2022 
Vi satser på, at vi i år kan gennemføre juleturen til Gelenau den 9. til den 12. 
december. Der er booked 35 værelser på Homersdorf. 
 
Ad 5. Gelenaus 750 års jubilæum 
Gelenau har 750 års jubilæum næste år og det fejres med festligheder fra den 
23.6. til den2.7. 2023. Borgmester Jesper Greth har modtaget en invitation fra 
Gelenau . Vi overvejer at sende en delegation med borgmesteren i spidsen, for et 
kortere besøg,  idet vi anser et uge besøg for lang. Vi spørger Gelenau, om de 
ønsker vores besøg og lader dem bestille værelser. 
 
Ad.6 Ansøgning af Carsten Mikkelsen om optagelse i arbejdsgruppen. 
Flertallet fastholder indstillingen om, at det er politisk udvalgte, der sidder i 
arbejdsgruppen. Gruppen kan dog udpege andre personer til ad hoc  opgaver, 
hvis der bliver brug for dette. 
Jette sender  mail til Carsten. 
 
Ad 7. 
Næste møde mandag den 4. April. 
 
Ad.8. 
Vi tegner et medlemskab i frivillighedscenter for 100 kr. pr. År 
 
 
Referent: Angela Hamer 
 
 


