
Referat fra Vejerslev Borger- og Kulturhus samt Vejerselv Landsbyråd 

Generalforsamling i afholdt i tennisskuret på sportspladsen. 

mandag den 26. april 2021 kl. 19.00 

 

Vejerslev Borger-og Kulturhus 

Dagsorden iflg. vedtægter, referent Vivi Østergaard        

1. Valg af stemmetællere 

a. Vi er fælles om det, hvis der er behov for 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 (Poul Kvisgaard) 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

a. Det reviderede regnskabet blev fremlagt af Mona Knudsen. (Regnskab vedlagt referatet). 

b. Regnskabet blev godkendt. 

5. Indkomne forslag 

a. Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af leje for hele huset fra 1600kr til 1800kr.  

i. Forslaget blev godkendt. 

6. Fastlæggelse af kontingent 

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

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2år)  

a. Vivi Østergaard - genvalgt 

b. Mona Knudsen - genvalgt 

c. Jonna Klint - genvalgt 

8. Valg af 2 suppleanter (for 1 år) 

a. Henrik K. Nielsen- genvalgt 

b. Pia Anette Olsen - genvalgt 

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. Jonna Klint opfordrer til at flere anvender petanquebanen. Bjarne vil gerne sætte det på hjemmesiden. 

b. Inge Bugge orienterede om teaterforestilling i ’Inges have’ onsdag den 26. maj kl. 19.00. Billetter kan 

købes via byens facebookside, hvor der findes link til teatergruppen. 

  



Referat fra Vejerslev Borger- og Kulturhus samt Vejerselv Landsbyråd 

Generalforsamling i afholdt i tennisskuret på sportspladsen. 

mandag den 26. april 2021 kl. 19.00 

 

Vejerslev Landsbyråd 

Dagsorden iflg. vedtægter  

Koordinator beretning, årsregnskab og driftsbudget vedlagt  

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. Vedlagt referatet (Pia Anette Olsen) 

3. Byens foreninger fremlægger igangværende og planlagte aktiviteter 

a. Info fra Menighedsråd v/Inge Bugge 

i. Omlægning af kirkegården er færdig og fremstår nu mere grøn. 

ii. Den 16.maj indsættes ny konstitueret præst Sara Holt Andersen frem til udgangen af 2021. 

Konfirmation bliver afholdt den 15. august 2021, hvor provsten forestår den. 

iii. Søndag den 5. september kl. 10 er der sensommergudstjeneste i Asgaard. 

iv. Julekoncert i kirken den 12. december kl. 19.30 med Grundfos koret. 

v. Vi har 2 menighedsrådsrepræsentanter i det fællesmenighedsrådet og det virker fint. 

vi. Kirkernes hjemmeside og en ny fælles folder for kirkerne er ved at blive opdateret. 

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

i. Lørdag den 14. august er der bagagerumsmarked på sportspladsen. Byens borgere kan også 

have åbne markedsdøre, hvis man ønsker det. 

c. Info fra VIF – v/Tom 

i. Ved tennisbanen vil er blive opsat air-badminton net den 15. maj 2021 

ii. Idrætsforeningen har også en hjemmeside, hvor man kan finde oplysninger omkring baner, 

priser og nøgler 

4. Ideer til fremtidige fælles aktiviteter fremlægges og diskuteres 

a. Virtuelt chokolade foredrag med smagsprøver. Pris 150 kr. (nok til 2) – et forslag fra Pia, som VBK vil 

arbejde videre med i deres program for 2021. 

Der kan ses mere info her: https://malekuchocolate.dk/virtuel-chokoladesmagning/ 

5. Landsbyrådets økonomi og status fremlagt og godkendt 

a. Pia gennemgik revideret økonomi – (vedlagt) 

6. Godkendelse af statusberetning 

a. Status beretning blev godkendt. 

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

a. Driftsbudget for 2021 blev gennemgået og godkendt - (vedlagt) – forventeligt resultat på minus 4.600kr.  

b. Det blev vedtaget, at vi opdaterer vores figurer med skilte med navne på kunstnerne. Pia undersøger 

hvad de tidligere har kostet. 

8. I ulige år vælges koordinator, suppleant og revisor (dette sker på efterårsmødet) 

a. Intet. 

9. Evt. 

 

https://malekuchocolate.dk/virtuel-chokoladesmagning/






Vejerslev Landsbyråd – året der gik 2020 
 

Møder i Landsbyrådet 
 
Årets første møde blev holdt i Vejerslev  

Der blev besluttet at vi fremadrettet skulle aflevere regnskab til Landsbyrået, så der kunne ses om 
tilskuddet blev brugt på landsbyen 
Der skal ikke forsvares hvad vi bruger pengene på 
  
Grundtilskuddet er tiltænkt som et tilskud til hele landsbyen og ikke til en specifik 
forening.  
Den forening, der modtager grundtilskuddet, har derfor også et ansvar for 
at repræsentere hele landsbyens interesser og forvalte grundtilskuddet i overensstemmelse 
hermed 
  

Møde 2 – aflyst 
 
Møde 3 i Farre forsamlingshus  
Der var meget opmærksomhed mod forsamlingshusenes økonomi - vores har en god økonomi på trods af 
nedlukningen.  
trafiksikkerhed i landsbyerne var også et emne, der blev drøftet.  
 
Forslag til Favrskov Kommunes Budget 2021-24 fra Landsbyrådet: 

Det foreslås også at afsætte 50.000 kr. årligt til oprensning og forbedring af bynære vandhuller (U-203), 

hvilket ligger i fin forlængelse af de drøftelser,  

Landsbyrådet havde på vores februar-møde om samme emne. 

 
  
Møde 4 blev afholdt via teams 
 
Info omkring Plustur 

Favrskov Kommune har fra mandag 2. november indført konceptet Plustur, der betyder, at du kan 
blive kørt fra din adresse og direkte til toget eller bussen. Plustur er et tilbud til alle, men det er 
særligt brugbart for dem, der har langt til kollektiv trafik eller bor i områder, hvor busserne ikke kører 
så ofte. Plustur er indført i Favrskov Kommune i en toårig prøveperiode og er en del af de initiativer, 
der blev sat i gang af det midlertidige § 17, sk. 4-udvalg for kollektiv trafik og miljørigtig 
transport          
  
   

Landsbyrådets årsplan 2021 
Landsbyrådet besluttede at arbejde med følgende fem temaer i 2021: 
  

1. Har I baglandet med? 
2. Fremtidens Fællesskaber 
3. Liv i landsbyerne 
4. Biodiversitet og grønne arealer 
5. Trafiksikkerhed i landsbyerne 

                                                                                        



Hvad nåede vi at afholde?  
Vi nåede 2 livessteams inden der blev lukket ned 
  
Første møde i 2021  
Der blev der lavet arbejdsgrupper til de udvalgte teamer 

Der blev uddelt penge til projekter til en masse projekter i landsbyerne 
 
Mere udførlige referater samt information omkring landsbyrådet kan ses her:   
https://favrskovlandsbyraad.dk/ 
 





Budget Landsbyrådet Vejerslev 2021

Udgifter Indtægter

Byen generelt

Hjemmeside 300

Resv. Batteri hjertestarter 1500

Asgård Park

forsikring 1300

Driftsudgifter 3000

Nyanskaffelser 4000

Nye skilte 3500

Øvrige udgifter

Bank 1000

Fra Favrskov landsbyråd 10000

Resultat 2021 14.600,00 10000

Forventet resultat -4.600,00

Beholding pr 30.12.2020 56.567,38

Reserveret til broer 9.000

forventet beholdning 31.12.2021 42.967


