Referat fra Vejerselv Landsbyråd
Generalforsamling i Vejerslev Borger- og Kulturhus.
mandag den 7. marts 2022 kl. 19.00

Dagsorden iflg. vedtægter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent
Referat fra foreningens koordinator vedr. samarbejde med Favrskov Landsbyråd
Byens foreninger fremlægger igangværende og planlagte aktiviteter
Ideer til fremtidige fælles aktiviteter fremlægges og diskuteres
Landsbyrådets økonomi og status fremlagt og godkendt
Godkendelse af statusberetning
Beslutning vedr. fordeling af midler bevilget fra Favrskov kommune til aktiviteter og vedligehold
I ulige år vælges koordinator, suppleant og revisor (dette sker på efterårsmødet)
Eventuelt

Vejerslev Landsbyråd
Referat iflg. vedtægter
Koordinator beretning, årsregnskab og driftsbudget vedlagt
1. Valg af dirigent og referent
a. Marie Ravn
b. Forårs mødet bør være en generalforsamling, men vedtægterne bør ændres til at generalforsamlingen
er om efteråret så det passer med møderne i kommunen.
c. Vivi Østergaard blev valgt som referent
2. Referat fra foreningens koordinator vedr. samarbejde med Favrskov Landsbyråd
a. Vedlagt referatet (Pia Anette Olsen)
b. Temadag ’Fremtidens Fællesskaber’ lørdag den 30.4 kl. 9-15.30 i Kulturhuset Insite i Hammel, alle kan
tilmelde sig og deltage (Vedlagt referatet)
3. Byens foreninger fremlægger igangværende og planlagte aktiviteter
a. VBK / Poul
i. Planlagt aktiviteter kommer når vi har konstitueret bestyrelsen den 22. marts 2022. Her vil vi
omdele programmet for 2022.
b. VIF / Tom
i. Klargøring af tennisbaner lørdag den 23. april 2022 kl.9.00
ii. Tirsdag den 26. april 2022 vil banerne blive lukket op
iii. Der kommer en idrætsdag, hvor man kan komme og afprøve vores forskellige idrætsfaciliteter,
datoen kommer senere.
iv. Sct. Hans vil der blive afholdt som sædvanlig.
v. Vi skal have udskiftet træpanel rundt om ved hegnet.
vi. Husk at kikke på hjemmesiden, for betaling og lån af udstyr til idrætsfaciliteterne.
c. Info fra Menighedsråd v/Inge Bugge
i. Ny præst er nu ansat og godt i gang her fra 1. februar 2022
ii. Årets konfirmationer 7a i vejerslev og 7b i Aidt.
iii. Klima og reducering af CO2 er også kommet til kirken, så der er nu indleveret en rapport.
iv. Sammenlægning på præstesamarbejdet er blevet udvidet til også at indeholde Granslev,
Houlbjerg og Sall. Navnet for pastoratet er blevet til Høj Stene.
4. Ideer til fremtidige fælles aktiviteter fremlægges og diskuteres
a. Ikke yderligere.

Referat fra Vejerselv Landsbyråd
Generalforsamling i Vejerslev Borger- og Kulturhus.
mandag den 7. marts 2022 kl. 19.00

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. Renovering af væg: Balder boldvæg skal renoveres – pris ca. 7000kr.
b. Driftudgifter vurderes til en stigning i forhold til 2021 – ca. 5000kr så indeholder det service af
slåmaskine og prisstigning på benzin.
c. Save event forventes til 3000kr. til en figur af Loke.
d. Skilte vedr. nabohjælp indkøbes til indkørsel i byen.
e. Samlet Budget – (vedlagt)
8. I ulige år vælges koordinator, suppleant og revisor (dette sker på efterårsmødet)
a. Kristian Bak, suppleant er fraflyttet Vejerslev, så der skal vælges en ny.
b. Inge Bugge, blev valgt som suppleant frem til valget i 2023.
9. Evt.
a. Pia vil medtage på næste Landsbyråds møde at Gas, El og affaldspriserne er steget, hvad kan gøres fra
kommunens side!
b. Trafikregulering på Snuhøjvej afventer budgetrunde i kommunen.
c. Sø renovering er der intet nyt til.
d. Vi har ansøgt om frø til blomstereng mod marken. Der skal ploves inden.

Vedlagt
•
•
•
•

Fremlagt præsentation med Dagsorden + indhold fra foreningens koordinator vedr. samarbejde med Favrskov
Landsbyråd (Pia Anette Olsen)
Flyer til temadag ’Fremtidens Fællesskaber’ lørdag den 30.4 kl 9-15.30 i Kulturhuset Insite i Hammel
Landsbyrådets økonomi (Regnskab for 2021)
Samlet budget for 2022

MØDE I
VEJERSLEV LANDSBYRÅD

DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent

Referat fra foreningens koordinator vedr. samarbejde med Favrskov Landsbyråd
Byens foreninger fremlægger igangværende og planlagte aktiviteter
Ideer til fremtidige fælles aktiviteter fremlægges og diskuteres
Landsbyrådets økonomi og status fremlægges
Godkendelse af statusberetning
Beslutning vedr. fordeling af midler bevilget fra Favrskov kommune til aktiviteter og vedligehold
I ulige år vælges koordinator, suppleant og revisor

Evt.

REFERAT FRA FORENINGENS KOORDINATOR VEDR.
SAMARBEJDE MED FAVRSKOV LANDSBYRÅD
•

Første møde den 24. marts i Hammel

•

Medlemmer af Landsbyrådet er:
• Simon Buus Olsen (V) – formand for Landsbyrådet. Mail: sbol@favrskov.dk
• Torben Christensen (B) – mail: toch@favrskov.dk
• Grethe Villadsen (A): - mail: grvi@favrskov.dk

•
•

Landsbyrådet er rent administrativt flyttet fra at høre under Kultur- og Fritidsudvalgets ressort
til ny at høre under det nye Plan- og Landdistriktsudvalg
Temadag ”Fremtidens Fælleskaber” lør. 30.4 kl 9-15:30 i Kulturhuset Insite i Hammel

BYENS FORENINGER FREMLÆGGER IGANGVÆRENDE OG
PLANLAGTE AKTIVITETER
• VBK
• VIF
• Menighedsråd

LANDSBYRÅDETS ØKONOMI OG STATUS FREMLÆGGES
Indestående pr 6.3.2022

57.188,60 kr.

Resultat 2021

221,22 kr.

GODKENDELSE AF STATUSBERETNING

BESLUTNING VEDR. FORDELING AF MIDLER BEVILGET FRA
FAVRSKOV KOMMUNE TIL AKTIVITETER OG VEDLIGEHOLD
• Renovering af væg
• Driftsudgifter
• Save event
Budget 2022

7000kr
2600kr
2000kr

I ULIGE ÅR VÆLGES KOORDINATOR, SUPPLEANT OG
REVISOR
• Ny suppleant skal vælges, da Kristian er flyttet fra byen

EVENTUELT

Økonomi Landsbyrådet Vejerslev- Budget 2022
Budget 2022
Byen generelt
Hjemmeside
Resv. Batteri hjertestarter
Nabohjælp skilte

Udgifter
300,00
1500,00
1400,00

Asgård Park
forsikring
Driftsudgifter
Savekursus
Renovation af væg

1300,00
5000,00
3000,00
7000,00

Øvrige udgifter
Bank

1000,00

Bidrag
Fra Favrskov landsbyråd

Resultat 2022
Forventet resultat

Indtægter

10000,00

20.500,00
-10.500,00

Beholding pr 01-03-2022
Reserveret til broer

57.188,60
9000,00

I alt

48188,60

10000,00

