
Årsmøde i Lokalrådet. 

Dato: 21/3-2018 

Indhold:  

- Valg af dirigent 

- Valg af stemmetællere 

- Formandens beretning 

- Spørgsmål til regnskabet 

- Regnskab 

- Valg til Lokalrådet 

- Valg af suppleanter 

- Valg af revisorer 

- Eventuelt 

 

Valg af dirigent: 

HC blev foreslået – og valgt. 

Årsmødet er indvarslet 22 dage før på hjemmesiden, - så det er lovligt 

indvarslet. 

 

Valg af stemmesedler: 

Eigil og Søren blev valgt. 

 

Formandens beretning: 

Jønnes skrift indsættes! 

 

Spørgsmål til formanden: 

Eigil: Er de 23 på affaldspladsen fordelt i en turnus-ordning?  

Jørn: Ja og der er ikke lukket for tilgang.  

Eigil: Er der stadig lidt problemer med pap og papir? 

Jørn: Hvis affald og genbrug mener det fungerer, så er det godt nok. 

Eigil: Skal der hegn omkring? 



Jørn: Vi vil gerne kunne lukke af under markedet for at undgå at nogen 

laver ballade. Hegnet bliver gen-etableret. 

Jeremy: Containerne er halveret i forhold til tidligere? 

Jørn: Der er foreslået en ekstra container til småt brændbart, - og det 

handler også om tømningsfrekvensen. 

Eigil: Vi mangler affaldspressen? 

Jeremy: Han synes det var en flot beretning og at Lokalrådet fortjener alt 

mulig ros for de mange initiativer. 

Inger: Og ros for god styring af opgaverne. 

 

Regnskab:  

Se bilaget.    

Der er oprettet en ny konto, så områdefornyelsen står på en konto for sig. 

Charlotte gennemgik regnskabet for Lokalrådet. 

Vi får nu 20.500 kr. mod tidligere 10.000 kr. fra kommunen. Beløbet er 

øget efter pres fra Landdistriksrådet, hvor Ole sidder. Muligvis stiger 

beløbet til 30.000 kr. på sigt. 

Vi ender ud med et overskud på cirka 8.000 kr.. 

Regnskabet er revideret og godkendt af HC og Søren. 

Heignsvig Lokalråd vil betale 25% af udgifterne til hjemmesiden og 700 kr. 

til velkomstkurvene. 

Måske Heignsvig også kan levere en redaktør, der kan gi’ input til 

hjemmesiden. 

Regnskabet blev godkendt ved håndsoprækning. 

 

Valg til Lokalrådet: 

Der er 4 på valg, hvoraf 3 modtager genvalg. 

De 3 blev genvalgt. 

Der gives mandat til Lokalrådet til at finde det 4. medlem. 

 

 



Valg af Suppleanter: 

Eigil og Bente har været suppleanter hidtil. 

Eigil genvælges. Bestyrelsen har mandat til at finde endnu en suppleant. 

 

Valg af revisorer: 

Søren og HC blev genvalgt. 

 

Eventuelt: 

 

Udviklingsplanen: 

Ole gennemgik udviklingsplanen. 

Jeremy: Har vi hele landsbyen med på udviklingsplanen? Kan det lykkes 

med et par område-fornyelses-projekter i løbet af 2018, som kan vise folk 

at vi er i gang? 

HC+Ole: Det er tanken, - og der kommer en prioriteret plan i løbet af året. 

Alt hænger imidlertid på om vi kan få penge. 

Inger: Torvet og Aksen kommer i gang i år. 

HC: Måske skal vi samle den gruppe igen, der arbejdede med hovedgaden 

og se om de kan sætte nogle del-projekter igang. 

Ole: Torsdag deltager Ole i et møde omkring fund-raising i Århus.  

Eigil: Har været i Billund i dag og oplevet behovet for cykelstien. 

Charlotte: Byfornyelses-projektet er stort og ambitiøst, - og det er til 

stadighed en opgave at informere om det. 

HC: Det var rart at se at der var så mange, der deltog i det seneste 

informtionsmøde om byfornyelsen. 

 

Cykelløb: 

Ole informerer om, at der mangler frivillige til at stå med flag i.f.m. stort 

cykelløb gennem Vorbasse. Nyt opslag lægges på hjemmesiden. 

Idræt om dagen vil gerne finde en 10-12 frivillige. 



 

Ole: Vi siger at vi er dygtige til at stå sammen, - men hvorfor kan vi så 

spørge alle foreningerne uden at få svar? 

Det blev diskuteret, hvordan vi rekrutterer nye til foreningerne i 

Vorbasse? Er det lidt tordenskjolds soldater? Der er ressourcer vi ikke får 

aktiveret. 

 

 

 

 

 


