
Referat fra Vejerslev Borger- og Kulturhus samt Vejerselv Landsbyråd 

Generalforsamling i Vejerslev Borger – og Kulturhus. 

mandag den 9. marts 2020 kl. 19.00 

 

Dagsorden iflg. vedtægter, referent Vivi Østergaard        

1. Valg af stemmetællere 

a. Vi er fælles om det. 

2. Valg af dirigent 

a. Henning Christiansen blev valgt. Konklusionen blev at generalforsamlingen er lovligt varslet. 

3. Formandens beretning blev godkendt 

a. Vedlagt referatet.  

i. Høje Stene  

ii. Loft og depotrum istandsat 

iii. Stolerum istandsat 

iv. Lys på P-pladsen samt beskæring af træer 

v. Lys ved bagindgang med sensor 

vi. Udlejning 26 stk., VBK-arrangementer 7 stk., strikkeklub i VBK 7 stk. 

vii. 74 medlemmer 

viii. Arrangementer i 2019 iflg. referat 

ix. Fremtidsplaner 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

a. Det reviderede Regnskabet blev fremlagt af Mona Knudsen. Vedlagt referatet. 

b. Regnskabet blev godkendt. 

5. Indkomne forslag 

a. Ingen forslag 

6. Fastlæggelse af kontingent 

a. Vi fastholder kontingent uændret. 300 pr. familie, og 150 kr. pr. person  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2år)  

a. Inge Bugge - genvalg 

b. Poul Kvisgaard - genvalg 

c. Bjarne Høj - genvalg 

d. Martin Berthelsen - genvalg 

8. Valg af 2 suppleanter (for 1 år) 

a. Henrik K. Nielsen- valgt 

b. Pia Anette Olsen - valgt 

9. Valg af 2 revisorer (1år) og 1 revisorsuppleant (1år) 

a. Henning Christiansen - genvalgt 

b. Maria Ravn - genvalgt 

c. Norman Fisker genvalgt som revisorsuppleant 

10. Eventuelt 

a. Ingen bem. 
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Efter kaffen var der møde i Vejerslev landsbyråd. 

Dagsorden iflg. Vedtægter  

Se yderligere i vedlagte præsentation og regnskab (og mail fra Favrskov kommune vedr. Snuhøjvej) 

1. Valg af dirigent og referent 

a. Henning Christiansen og Vivi Østergaard blev valgt 

2. Referat fra foreningens koordinator vedr. samarbejde med Favrskov Landsbyråd 

a. Infomøde vedr. samarbejde og partnerskab med VisitAarhus. Det kostede mere end vi troede, så vi 

takkede nej. 

b. Temadag – Fremtidens Forsamlingshuse – er det jeres? Inge, Mona, Poul og Pia var med. 

c. Årets første Landsbyrådsmøde – afholdt i VBK 

i. Har I baglandet med? 

ii. Fremtidens forsamlingshus 

3. Årets møder (præsentation) 

4. Info fra Landsbyråds møde (se præsentation) 

5. Landsbyråds aktiviteter (se præsentation) 

a. Vedr. Snuhøjvej og trafikdæmpning (vedlagt mail fra Favrskov kommune) 

b. Info fra Menighedsråd v/Inge Bugge 

i. Omlægning af kirkegården er påbegyndt. Målet er at den skal fremstå mere grøn allerede i 

2020. 

ii. Fejring af 5. maj jubilæum. Vil foregå i Kirken og afsluttes i VBK med sangaften. 

iii. Valgår med orienteringsmøde i VBK den 12. maj 2020. Den 15. september 2020 er der 

valgforsamling hvor man opstiller kandidater og vælger kandidater. I Vejerslev skal vi vælge 2 

medlemmer til det fælles menighedsråd samt 2 suppleanter. 

iv. Tvilumkor kommer på besøg den 18. juni 2020 

v. Kirkevandring kommer til at ske den 22. august 2020 

vi. Orgelkoncert 25. august 2020 med vores organist i kirken 

vii. Julekoncert først i december 2020 

c. Info fra VBK – v/Poul Kvisgaard. Se formandens beretning fra generalforsamlingen 

d. Info fra VIF – v/Tom 

i. Klargøring af tennis bane den 27. april 2019 

ii. Der har været flere spillere end 2018 og vi håber at det fastholdes i 2020 

iii. Sct. Hans blev afholdt 

iv. Høje Stene har gjort området kendt 

v. Omklædningsrum - El-vandvarmeren har fået en mindre på 30L så nu har vi mulighed for skifte 

om mellem lille og stor. Kommunen har sponseret. 

vi. Kunst på boldmureren på bagsiden har vi ansøgt penge til. 

vii. Ny fjerbold bane på fliserne og Penang bane er nogle af fremtidens planer 

viii. Savekursus på banerne i april 2020 

ix. Arbejdsdag er lørdag den 25. april 2020 
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6. Ideer til fælles aktiviteter fremlægges og diskuteres (se præsentation) 

a. Bibliotek/cafe – en hverdagsaften. Pia arbejder lidt videre med det. 

b. Søen – det er kommunens ansvar, så Pia tager kontakt 

c. Broen vipper – Tom og Henning laver en tur i skoven 

d. Æbleskiver, jul, rundstykker – det er lidt det spontane som ikke skal ind i et program. Pia vil gerne tage 

initiativ på Facebook og via opslag. Invitation af nye borgere er ved ’banke på’ og personlig kontakt. 

e. Forslag fra forsamlingen: For nye kan vi lave en velkomst pakke med f.eks. gratis sct. Hans, 

fællesspisning, time på tennisbanen, og andet 

f. Forslag fra forsamlingen: Er det muligt at lave en tavle i huset på parken, hvor man kan skrive sig på 

samt se de bookninger, der er sket via Inge Bugge?  

Der er allerede en opslagstavle, der blot skal tages i brug. Der aftales at dette gøres fremadrettet. 

7. Landsbyrådets økonomi og status fremlægges  

a. Pia gennemgik revideret økonomi – vedlagt. 

8. Godkendelse af statusberetning 

a. Status beretning blev godkendt. 

9. Beslutning vedr. fordeling af midler bevilget fra Favrskov kommune til aktiviteter og vedligehold 

a. Driftsbudgettet blev gennemgået og godkendt 

10. I ulige år er der valg.  

11. Evt. 
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