REFERAT
Repræsentantskabsmøde/
Årsmøde
Dato:

28.04.2015

Tidspunkt:

19.00 – 21.00
Lille Brøndum Forsamlingshus

Sted:
Lille Brøndumvej 7, Lille Brøndum, 9574 Bælum

Landsbyrådet
Dato 28.04.2015

John E. Sørensen bød velkommen til mødet. Alle tilstedeværende præsenterende sig. Der var i alt
18 landsbyer ud af 34 repræsenteret.
1. Valg af dirigent og stemmetællere
Dirigent: William Bluhme
Stemmetællere: Sara Tornøe, Christina Thulstrup Nielsen
2. Formanden informerer om bestyrelsens arbejde i det forløbne år
John E. Sørensen informerede om et begivenhedsrigt år, der bl.a. har budt på en tur med
byrådet, en landsbyrundtur, adskillige ordinære bestyrelsesmøder m.m.
3. Økonomi
Sara Tornøe (Center Kultur og Fritid) berettede om økonomien.
Fast tilskud til landsbyerne:
Fremover overføres hele puljen inkl. fremskrivning med fast tilskud til landsbyerne, hvilket
betyder at landsbyerne vil opleve en lille stigning i beløbet fra år til år.
Projektpuljen:
I 2014 blev der uddelt ca. kr. 555.000 til projekter i landsbyerne. Der var et samlet
mindreforbrug på ca. 128.000 som forventes overført til 2015.
I 2015 er der i april måned uddelt ca. kr. 470.000 til projekter.
Hvis mindreforbruget fra 2014 overføres er der ca. kr. 280.000 til en 2. ansøgningsrunde.
NB: Der havde op til mødet været tekniske vanskeligheder med økonomisystemet, så der var
usikkerhed om, hvor mange projekter, der allerede var udbetalt til. Der havde derfor sneget sig
fejl ind i de tal medlemmerne fik udleveret på mødet, hvor det så ud som om der ”kun” var ca.
kr. 216.000 til 2. ansøgningsrunde.
4. Vedtægtsændring
William Bluhme gennemgik vedtægterne og forslag til ændringer i vedtægterne.
Alle forslag til ændringer blev godkendt, men da der ikke var nok repræsentanter/medlemmer
tilstede til at lave en endelig vedtagelse, skal de vedtages på ny ved et ekstra ordinært
repræsentantskabsmøde/årsmøde.
5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest d. 14, april)
Ingen indkomne forslag.
6. Valg (af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter)
Der skulle vælges fem medlemmer til den nye bestyrelse ud af syv opstillede kandidater. De
fem der blev valgt til bestyrelsen er:
1.
2.
3.
4.
5.

Michael Frederiksen, Skaarup (genvalg)
Lene Nygaard, Fyrkilde (genvalg)
Ole Nørgaard, Lyngby, (genvalg)
Carsten Bojesen, Veggerby
Dorte Møller, Aarestrup

De to øvrige kandidater blev hhv. 1. og 2. suppleant, og derefter valgtes også en 3. suppleant
1.suppelant: Merete Langeland, Gravlev
2. suppleant: Lilli Brunø, Ll. Brøndum
3.suppleant: Birgitte Mikkelsen, Horsens
Bestyrelsen består herefter af:
Anette Tedaldi, Meljby
Charlotte Hansen, Hellum
Britta Kiis, Guldbæk
Lise Ravn Andersen, Byrsted
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Michael Frederiksen, Skårup
Lene Nygaard Fyrkilde
Ole Nørgaard, Lyngby
Carsten Boisen, Veggerby
Dorte Møller, Aarestrup
Bestyrelsen konstituerer sig på et efterfølgende møde.
7. Evt.
Der opfordres til at huske at bruge ”Vores avis”
Der blev taget behørig afsked med John E. Sørensen og Lisbeth Nørgaard, som havde valgt at
træde af som hhv. formand og næstformand efter godt 8 år i bestyrelsen.
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