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Referat

 

Emne: 

 
Dialogmøde med Venskabsbyarbejdsgruppen 

Deltagere: 
 

Jette Ulstrup, Holger Pedersen, Henrik Christensen, Uffe Elbæk, Aase Knud-
sen-Jensen, John Lomholdt, Jeppe Østergaard og Lotte Worup 

Afbud: 
 

Angela Hamer 

Mødedato: 
5. januar 2023, 
kl. 13.00 – 
14.30 

Sted: 
Rådhuset, mødelokale 2B 

Referent: 

Jeppe Østergaard 
Journal nr. 

 

 

Dagsorden:  
 

1. Velkomst, præsentation og forventningsafstemning 

Lotte bød velkommen og indledte en præsentationsrunde af mødets deltagere. 

Der ønskes fra Venskabsbyarbejdsgruppen en afklaring af, om byrådet fortsat ønsker et ven-
skabsbysamarbejde. Signalet forvaltningen hører er, at man gerne vil samarbejdet fremadrettet 
men tilskuddet til gruppens arbejde ophører. 

 

2. Status på økonomi 

Lotte gav en status på økonomien. De resterende midler (128.000 kr) fra 2022 forventes overført 
til 2023. Disse midler forventes fortsat til disposition for Venskabsbyarbejdsgruppen. 

 

3. Venskabsbyarbejdsgruppens oplæg 

Venskabsbyarbejdsgruppen har forberedt et oplæg, som de fremlægger og ønsker at byrådets 
medlemmer orienteres om. 

 
Arbejdsgruppen fremlægger følgende: 

- At de resterende 128.000 kr. ønskes overført til arbejdet i 2023 

- Den underskrevne kontrakt fra 2008 mellem Rebild Kommune og Gelenau betyder også, at 
arbejdsgruppen ser det som en kommunal opgave, og dermed ikke en foreningsopgave. Ar-
bejdsgruppen ser derfor ikke oprettelsen af en forening for arbejdet som en mulighed, da 
kontrakten gør det til en kommunal opgave. Hvis det ikke længere ses som en kommunal op-
gave, så skal kontrakten opsiges fomelt til Gelenau af det politiske niveau.  

- Samarbejdet udvikler sig hele tiden, og der opstår fortsat nye muligheder for samarbejde, 
derfor ses samarbejdet klart som nyttigt. For et beskedent årligt beløb (32.800 kr.) opnås 
stor værdi. Nye tiltag i venskabsbysamarbejdet; korsamarbejde, kirkeligt samarbejde, ældre-
området er der også nyt tiltag omkring. 
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- Vigtigheden af, at der er politisk opbakning til samarbejdet. Det betyder meget for samarbej-
det at borgmester og politikere er synlige i samarbejdet. 

- Der ønskes et samarbejde mellem borgmester/udvalgsformand og arbejdsgruppen omkring 
et indslag til Gelenaus 750 års jubilæum i juni 2023. Der kræves også afklaring af økonomien 
omkring indslaget. Dette kræver afklaring hurtigst muligt. 
Holger, Aase, Uffe og Jette fra arbejdsgruppen planlægger at deltage i jubilæum. 

- Skørping Kommune er foræret en Schwibbogen og et træskærerarbejde der symboliserer 
samarbejdet, det har været placeret på Terndrup Rådhus og det skal afklares hvor det er nu. 
Forvaltningen efterspørger de to ting og melder tilbage. 

 

4. Planlagte aktiviteter i 2023 

Der er planlagt følgende aktiviteter i 2023: 

- Tur til Gelenau til sommer 

- Besøg af fodboldhold i Terndrup 

- Juletur 2023 

 

5. Fremtiden for Venskabsbyarbejdsgruppen 

Venskabsbyarbejdsgruppen vil fremlægge ønsker om midler til budget 2024. Arbejdsgruppen an-
ser dermed 2023 som et 0-år, hvor der ikke tilføres midler, men de overførte midler bruges i 
2023. Forvaltning påpeger, at det er arbejdsgruppens opgave at få budgetønsket fremført.  

Arbejdsgruppen anfører er afgørende for arbejdsgruppens fremtidige arbejde, at der tilfalder et 
tilskud til gruppens virke. 

 

6. Eventuelt 

 

Tak for et godt møde. 


