
Referat fra møde i Vejerslev Landsbyråd 
tirsdag den 28. september 2021 kl. 19.00 

i Vejerslev Borger- og Kulturhus 
 
Vejerslev Landsbyråd 
Dagsorden iflg. vedtægter  
 
Koordinator beretning, årsregnskab og driftsbudget vedlagt  
1.       Valg af dirigent og referent 

a.       Henning Christiansen valgt som dirigent, Inge Bugge valgt som referent 
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. Der er oprettet et nyt pastorat, Høj Stene, som 
dækker Sall, Houlbjerg, Granslev, Haurum, Hvorslev, Vellev, Gerning, Vejerslev, Aidt, Thorsø 
sogne. Der er igangværende præsteansættelse for vores distrikt VAT, p.t. vikarpræst Jannie 
Friis indtil ny præst ansættes. 
28. oktober foredrag i Sognehuset med Lisbeth Filtenborg 
12. december seniorgudstjeneste i Thorsø Kirke med efterfølgende kaffe på Thorshøj 
12. december kl. 19.00 julekoncert i Vejerslev Kirke med Grundfoskoret 
18. januar foredrag med Leif Rasmussen i Sognehuset 
b.       Info fra VBK v/ Poul. Ingen igangværende projekter. Bagagerumsmarkedet i august gav 
et fint overskud på ca. kr. 5.000.  
c.       Info fra VIF ved Tom. Petanque-air badminton, og boldmur projektet er nu afsluttet og 
indsendt til kommunen til udbetaling. Tennisbanerne trænger til udskiftning af træramme 
rundt ved hegnet i det kommende år. 

4.       Ideer til fremtidige fælles aktiviteter fremlægges og diskuterer 
 a. Pia undersøger information omkring Nærboks 
5.       Landsbyrådets økonomi og status fremlagt og godkendt 

a.       Pia gennemgik økonomi  
Der er lavet udlæg til boldmur projektet på 30500, - De forventes modtages fra Favrskov 
Kultur & Fritidsudvalget snarest.  

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 2022 blev gennemgået – det gennemgås igen til generalforsamlingen  

8.       I ulige år vælges koordinator, suppleant og revisor (dette sker på efterårsmødet) 
a. Pia Olsen genvalgt 
b. Kristian Bak valgt som suppleant 
c. Vivi Østergård genvalgt som revisor 
d. Der blev besluttet at nedsætte gruppe til støtte om Landsbyrådsrepræsentaten 

Der skal afholdes 4 møder om året op til møderne i Landsbyrådet. Der skal deltage en fra 
VBK og idrætsforeningen. Der udsendes mail med datoer, hvor efter der i VBK og 
Idrætsforeningen udvælges deltagere. 

9.       Evt. 
 Information omkring Chokolade smagning i VBK den 26. november kl. 18.15 og Livestreaming  
                          den 12. oktober, 9. november og 23. november 

Der var et ønske omkring oprensning af søen og evt. udvidelse. Mona Knudsen og Inge 
Bugge, udarbejder en henvendelse til kommunen 

 



 



Referat fra foreningens koordinator vedr. samarbejde med Favrskov 
Landsbyråd 
 

 

Info vedr vælgermøde: 

Favrskov4ren afholder vælgermøde med særligt fokus på forhold i landsbyerne - 8. november 2021. 
Favrskov4ren tilbyder, at mødet planlægges sådan, at fokus særligt er på forhold i landsbyerne og 
i landdistrikterne. 

Datoen er nu lagt fast. Valgmødet afholdes mandag 8. november kl. 19.00-21.30 i Lilleåskolens 
multisal i Laurbjerg. 

Peter Lange opfordrer til, at folk melder ind via landsbykoordiatoren (piaanetteolsen@gmail,com) 
med skarpe spørgsmål til politikkerne. 

Hvis du har spørgsmål, som du ønsker, politikkerne skal forholde sig til på valgmødet, skal du 
skrive til Pia  på mail: piaanetteolsen@gmail,com)  

Emnerne for Favrsov4rens valgmøde vil blandt andet være: 

• Misforholdet mellem de store byer og landsbyerne 
• Infrastrukturen 
• Tilflytning og vækst 
• Grøn udvikling 
• Unge 
• Realisering af helhedsplanerne 
• Manglende udstykning 

 

På mødet i Landsbyrådet blev det drøftet, at man eventuelt kan få en skarp journalist til at varetage 
opgaven som ordstyrer/mødeleder. Hvis du har et godt bud på en kandidat, må du gerne kontakte 
Peter Lange. 

 

Info vedr. Næste møde i Landsbyrådet - torsdag 11. november 2021. 

Årets sidste møde i Landsbyrådet afholdes som bekendt torsdag 11. november 2021.  

 

Til årets sidste møde kan der – udover tilskud til anlæg/aktiviteter/projekter i landsbyerne - også 
søges om tilskud til renovering af forsamlingshuse. 

• Ansøgningsskema: anlæg/aktiviteter/projekter i landsbyerne 
• Ansøgningsskema: renovering af forsamlingshuse 

 

Bemærk, at fristen for ansøgninger til næste møde i Landsbyrådet er torsdag 14. oktober. 

 

https://selvbetjening.egki.dk/710/710-11022115390976
https://selvbetjening.egki.dk/710/710-11022112291228


Spørgsmål – skal vi ansøge om en nærbox? 

 

Ny nærboks til PostNord-pakker i Vitten 

Flemming fra Vitten fortalte på sidste hvordan det er lykkedes borgerforeningen at få en nærboks 
til byen, hvorfra man både kan modtage og sende mindre PostNord-pakker. 

 

Vitten Borgerforening har søgt om en nærboks via firmaet www.nordicinfrastructure.dk 

På firmaets hjemmeside er der blandt andet en kort guide til hvordan du kan søge om at få en 
nærboks til byen 

 

Arbejdsgrupperne i Landsbyrådet  
 

Status fra arbejdsgrupperne 

Har I baglandet med 

Arbejdet er sat i bero. 

 

Fremtidens fællesskaber 

http://www.nordicinfrastructure.dk/
http://www.n%C3%A6rboks.dk/faa-en-naerboks/
http://www.n%C3%A6rboks.dk/faa-en-naerboks/


FrivilligCenter Favrskov skal have ny leder, hvilket har sat arbejdsgruppen noget tilbage ift. 
planlægningen af temadagen. 

Foreløbigt beder arbejdsgruppen jer reservere datoen 20. november 2021 til en temadag om 
fremtidens fællesskaber. 

 

Biodiversitet og grønne arealer 

Arbejdsgruppen er i overvejelser om, hvad næste skridt skal være: udarbejdelse af en pjece, eller 
måske en dag med oplæg og erfaringsudveksling ude i felten – fx en seance i Farre om deres 
erfaringer med ny blomstereng. 

 

Trafiksikkerhed 

Arbejdsgruppen har sendt spørgeskema ud og har modtaget 15 svar retur. De mange svar 
indikerer, at der er store udfordringer med trafiksikkerhed i landsbyerne. 

Landsbyrådet drøftede på mødet, hvad næste skridt skal være, og hvordan udfordringerne bedst 
synliggøres – for eksempel til det politiske niveau eller til medierne. 

 Vælgermøde 

Madskoler 

Organisationen 4H har kontaktet Landsbyrådet, idet 4H søger frivillige madglade instruktører, som 
har lyst til at starte ”3 dage med madskoler” op i landsbyerne.  
Madskoler afholdes normalt i skolekøkkener, men man kan også forestille sig, at et veludstyret 
køkken i et forsamlingshus kan lægge lokaler til.  
Du kan læse mere om madskoler på hjemmesiden https://www.madskoler.dk/ og i det vedhæftede 
dokument. 

 

https://www.madskoler.dk/


Økonomi Landsbyrådet Vejerslev 2021 
 

   
     
Poster Udgifter   Indtægter  
Bidrag  

   
Fra Favrskov landsbyråd   10000,00  
Friviligt bidrag + Parkleje   1740,00  
     
 

 
   

Byen generelt 50,44    
Hjemmeside 448,35    
Basic suite     
     
     
Asgård Park     
     
Forsikring 1215,15    
Ny figurer 4000,00    
Skilte 6296,50    
Driftsudgifter 2644,34    
     
     
Øvrige udgifter     
Bank     
*Udlæg boldpark 26424,00    
     
     
I alt 41078,78   11740,00  
     
Sidste år  56567,38    
Årets resultat  -29.338,78    
Mellemregning  27.228,60    
Beholding 27.228,60    
     
*Reserveret til broer i Præsteskoven 9.000,00    
     
*udlæg til boldmur forventes indbelt fra Friluftsrådet   30.500,00  
     
     
      

 



Økonomi Landsbyrådet Vejerslev- Budget og aktuelt forbrug 2021 + budget 2022 
    

  
       
Budget 2022  Udgifter  I    
Byen generelt       
Hjemmeside  300,00     
Resv. Batteri hjertestarter  1500,00     
       
Asgård Park       
forsikring  1300,00     
Driftsudgifter  3000,00     
Nyanskaffelser        
Nye skilte        
       
Øvrige udgifter       
Bank  1000,00     
       
       
Bidrag       
Fra Favrskov landsbyråd       
       
       
Resultat 2021   7.100,00      
       
Forventet resultat   2.900,00     
       
Beholding pr 21-09-2021  27228,60     
Forventet indbetaling fra udlæg til boldmur  30500,00     
Reserveret til broer  9000,00     
I alt   48728,60     
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