Ulbjerg Lokalråd
REFERAT - GENERALFORSAMLING
Mødedato:

29/09-2020

Starttidspunkt for møde: 19:30
Mødelokale:

Grøndalscentret

Mødedeltagere,
Ulbjerg Lokalråd:

Christina Ambrosius, Jesper Steenfeldt Laursen, Joe Kisic Wingard, Kurt Johansen, Ole
Helleberg Stisen

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent:
Michael Mikkelsen vælges.
Generalforsamlingen er indkaldt/varslet korrekt.
2. Valg af referent:
Christina Ambrosius vælges.
3. Formandens beretning:
Formanden Jesper Steenfeldt Laursen aflægger beretning:
Det er en noget forsinket generalforsamling, men som alle andre steder har Corona-virus haft en stor
indflydelse i Lokalrådets arbejde og derfor har vi måtte flytte generalforsamlingen mere end et halvt år.
I tiden der er gået siden vi sidst holdt generalforsamling, har der imidlertid langtfra været stilstand.
Lokalrådet har opnået en meget større synlighed i Ulbjerg end nogensinde før og det er godt!
Jo synligere vi er i lokalsamfundet jo nemmere kan vi varetage de opgaver der tilfalder os og jo bedre
samarbejde kan vi opnå, både med borgerne, men også med f.eks. de øvrige foreninger, Fjordklyngen og
Viborg Kommune. En del af den synlighed vi har opnået, er bl.a. kommet ved at vi aktivt bruger hjemmesiden
(ulbjerg-landsby.dk) og ligeledes Facebook. Ulbjerg Lokalråd har fået sin egen Facebook-side og der kommet
gang i den hidtil inaktive Facebook-gruppe ”Ulbjerg Landsby”. Den har eksisteret siden 2009, men er aldrig
blevet brugt og den kan sammen med hjemmesiden være med til at fortælle hvad der sker i Ulbjerg – både fra
Lokalrådets side, men også mere generelt – og både til dem der bor i byen, men også som et godt ”vindue”
udadtil til det øvrige samfund. Vi har endvidere haft en god medieomtale om et bredt udvalg af de projekter vi
har været involveret i.
Et af de projekter, der netop fik en fin medieomtale, var vores Borgermøde i november. Det var en succes med
ca. 50 fremmødte. Temaet for borgermødet var ”Fremtidens Ulbjerg” med fokus på skolen og der var absolut
en god dialog og nogle interessante oplæg fra bl.a. Skoleleder Ivan Flarup og formanden for Skolebestyrelsen
Thomas Madsen. Borgermødet har helt sikkert belyst nogle vikler af hvad der foregår i Ulbjerg, som kan
bruges i fremtiden.
Lokalrådet er i højere grad er begyndt at samarbejde med de andre foreninger. En af dem er Idrætsforeningen,
som vi fik lov at låne lokaler hos til Borgermødet og lige udenfor det nye klubhus ses et godt resultat af netop
det samarbejde. Det er Aktivitetsbanen, hvor Lokalrådet søgte puljen ”Byforskønnelse for mindre byer 2019”
og fik bevilget 317.000 kr. I efteråret 2019 afholdt Lokalrådet sammen med Idrætsforeningen indvielse af den
nye legeplads på Stadion, som er et resultat af områdefornyelsen under Fjordklyngen. Idrætsforeningen var
også med da vi holdt Sct. Hans i 2019 som blev en overvældende succes.
Et andet samarbejde der er opstået, er med Forsamlingshuset, hvor vi i fællesskab stod for juletræet på torvet.
Endnu et nyt samarbejde opstod, da Lokalrådet sammen med Kringlefesten stod i spidsen for at invitere alle
tilflyttere indenfor de seneste 2 år til gratis fællesspisning om fredagen i Kringlefest-ugen. Det gik rigtig godt, vi
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var ude og invitere cirka 40 husstande, hvoraf 16 mødte op. I forbindelse med Kringlefesten arrangerede vi,
traditionen tro, Lokaldysten. Den skulle vise sig at blive noget udfordret af vejret – det var rigtig dårligt vejr den
aften, men til trods for det, opnåede Ulbjerg en 8. plads blandt de 16 deltagende byer.
Nogle af de førnævnte nye tiltag og samarbejder på kryds og tværs skyldes også, at Borgerforeningen er
blevet nedlagt og der herefter er opstået en ny fordeling i byen, af de opgaver Borgerforeningen hidtil har
varetaget. I forbindelse med Borgerforeningens nedlæggelse, har Lokalrådet modtaget et beløb på en konto
øremærket til ”Udvikling i Ulbjerg”. Der er endnu ikke taget beslutning om hvad disse midler skal gå til.
I relation til samarbejdet med andre foreninger, deltog Lokalrådet i 2019 igen i det årlige modeshow og som en
af traditionerne, skal også nævnes Affaldsindsamlingen, med fint fremmøde og der blev samlet affald – dog
ikke i helt så store mængder som tidligere, men det må ses som et godt tegn.
Hen over hele 2019, har Ulbjerg været præget af vejarbejdet på Borgergade. Det var et projekt, der trak ud i
noget længere tid end vi havde forventet. Nu er det helt færdigt og vi har fået et rigtig godt resultat, både med
ny asfaltbelægning, den nye plads foran købmandsbutikken og de trafikdæmpende foranstaltninger langs
Borgergade.
Lokalrådet har været aktivt deltagende i planerne for en kommende udbygning af erhvervsarealet på
Stadionvej. Det er et projekt hvor alle detaljer ikke er på plads endnu, men der arbejdes fortsat på en god
løsning.
Vi har afholdt fotokonkurrence for at finde flotte billeder til vores nye velkomstmappe til tilflyttere. Det var et
sjovt tiltag og vi fik også nogle rigtig fine billeder til mappen. Selve mappen er ikke blevet færdig, og det er
beklageligt. Det burde den have været, men det er absolut en af de første ting vi skal have taget fat på, når
den nye bestyrelse er samlet.
De sædvanlige arrangementer der skulle have været afholdt i 2020 er alle blevet aflyst på grund af Coronavirus.
Lokalrådet indsendte ansøgning til konkurrencen om at blive ”Årets Lokalområde 2020” i Viborg Kommune og
vi var så heldige at blive nomineret. Den 5. september var Landdistriktsudvalget på besøg i byen og det var en
festlig dag og Ulbjerg blev vist frem fra sin allerbedste side. Der var en fantastisk opbakning fra en meget stor
del af borgerne og et rigtig godt samarbejde med foreningerne. Desværre blev det ikke Ulbjerg der vandt, men
derfor kan det alligevel kun betegnes som en stor succes. Vi fik en meget positiv medieomtale og fik vist at vi
sammen kan nå rigtig langt. Oveni blev det til en flot præmie for 2. pladsen på 25000 kr.
Forud for besøget af Landdistriktsudvalget arrangerede Lokalrådet en fælles arbejdsdag for at få byen til at
fremstå så pæn som muligt. Det var også en stor succes og der var mere end 40 personer i gang med at fjerne
ukrudt og gøre rent – og faktisk var der løbende aktivitet mange steder i byen i hele ugen op til besøget.
Resultatet var tydeligt. Det kunne virkelig ses at der var sket noget og det kan også være en god
motivationsfaktor til, at vi skal have etableret et Grønt Team af frivillige.
I oktober sidste år blev Lokalrådet kontaktet af AD Media, der fremlagde et tilbud om, at producere en
landsbyfilm for os. Det skulle fungere på den måde, at filmen skulle 100% finansieres af sponsorer og hvis det
ikke lykkedes at finde sponsorer, ville det være uden udgifter for os. AD Media stod for at kontakte potentielle
sponsorer og det lykkedes at finde det nødvendige antal, så filmen kunne blive en realitet. Der var optagelser
til filmen den 8. september i år – og det var en travl dag med mange lokationer og meget der skulle passe
sammen, men det gik rigtig godt og nu kan vi glæde os over at vi har fået en meget flot film, som kommer på
Youtube og kan deles på sociale medier, hjemmesider osv. På den måde er vi igen omkring det med
synligheden og muligheden for at markedsføre byen – og det er utrolig vigtigt, at vi holder en kontinuerligt flow i
at gøre opmærksomme på os selv her i Ulbjerg.
Vi står stadig midt i en tid præget af Corona-virus og mange aflysninger og ændrede rutiner. Det vil naturligvis
også fortsat præge Lokalrådets aktiviteter i et vist omfang, men vi fortsætter de igangværende projekter og
genoptager traditionerne så snart det er muligt.
Beretningen godkendes.
Anders Adserballe: Spørgsmål vedr. trafiksikkerhed og krydset Tingvej/Løgstørvej. Det oplyses at sagen er
indgivet til Teknisk Forvaltning, Viborg Kommune.
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4. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse:
Joe Kisic Wingard aflægger regnskab.
Henrik Jensen: Spørgsmål om kr. 317.775 kr. områdefornyelse. Det oplyses, at beløbet er bevilget fra puljen
”Byforskønnelse for mindre byer 2019” og er brugt til aktivitetsbanen ved Stadion.
Anders Adserballe: Spørgsmål om forventede midler fra Fjordklyngen i det kommende år. Det oplyses, at der
umiddelbart ikke forventes midler fra Fjordklyngen.
Henrik Jensen/Bjarne Gommesen: Spørgsmål vedr. beløb overtaget ved Borgerforeningens nedlæggelse (kr.
34.120,32), om hvad pengene skal bruges til. Det oplyses at pengene fortsat er reserveret til ”Udvikling i
Ulbjerg” og evt. kunne bruges som tilskud til ny julebelysning.
Regnskabet godkendes.
5. Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet på kr. 100,00 fastholdes. Lokalrådet har grundet udsættelse af generalforsamling (på grund af
Covid-19) ikke udsendt kontingentopkrævninger i 2020. Flere fremmødte opfordrer til at der udsendes
kontingentopkrævning umiddelbart efter den nye bestyrelse er konstitueret.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Claus Skov ønsker ikke genvalg. Christina Ambrosius og Jesper Steenfeldt Laursen genvælges.
Annelie Berthelsen Krogh vælges som nyt bestyrelsesmedlem.
Joe Kisic Wingard genvælges som repræsentant i VibLand.
7. Valg af 2 suppleanter:
1. suppleant: Ole Helleberg Stisen genvælges.
2. suppleant: Anders Adserballe vælges som ny suppleant.
8. Valg af revisorer:
Michael Mikkelsen og Erik Thorgaard genvælges.
9. Oprettelse af Grønt Team til vedligeholdelse af grønne områder etc.:
Jesper Steenfeldt Laursen fortæller om mulighederne for oprettelse af et Grønt Team. Der har været planlagt
workshops i Møldrup i samarbejde med bl.a. Viborg Kommune, men disse er begge blevet aflyst på grund af
Covid-19. På workshoppen vil interesserede have mulighed for at høre erfaringer fra andre byer, blive
orienteret om kommunale retningslinjer, forsikringsforhold mm. Det er på nuværende tidspunkt uvist hvornår
der kommer en ny workshop. Ulbjerg Lokalråd har tidligere haft kontakt til Karup, hvor et lignende hold af
frivillige allerede er godt i gang.
Bjarne Gommesen beretter, at han tidligere havde været med i et Grønt Team her i Ulbjerg, men at de kørte
død i det på et tidspunkt, fordi det var svært at skelne mellem hvilke opgaver der påhviler kommunen og hvilke
der er byens egne opgaver.
Henrik Jensen udtrykker at det kunne være et skråplan, da der er risiko for at frivillige overtager kommunens
arbejdsopgaver.
Anders Adserballe fortæller at der godt kan findes frivillige til græsslåning mv. på området omkring Bakkesøen.
Muligvis vil det komme på tale, at Lokalrådet kan refundere udgifter til benzin mm.
Stien mellem Aagade, Fjordglimt og Sundstrupvej er i dårlig vedligeholdelsesstand og der debatteres hvorvidt
det er en kommunal opgave eller det påhviler frivillige. Der nævnes muligheden for, at Lokalrådet betaler en
lokal aktør for midlertidig græsslåning langs stien.
Ole Helleberg Stisen opfordrer kraftigt til at benytte Viborg Kommunes app ”Borgertip” til at indberette
manglende vedligehold af kommunale arealer.
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Der foreslås at vinterhalvåret bliver brugt til at gå i tænkeboks og få lavet en god plan til foråret, hvor der
forhåbentlig bliver mulighed for at deltage i en workshop og få den nødvendige starthjælp til projektet.

10. Indkomne forslag:
Ulbjerg Lokalråd foreslår at krav om indkaldelse til generalforsamling gennem app´en Min Landsby fjernes.
Dette vedtages.
Ulbjerg Lokalråd foreslår at det officielle navn ændres fra ”Ulbjerg-egnens Lokalråd” til ”Ulbjerg Lokalråd”.
Dette vedtages.
Ulbjerg Lokalråd opstiller forslag om administrativt samarbejde med Kulturudvalget. Forslaget vedtages.
11. Eventuelt:
Der vises Ulbjergs nye landsbyfilm.
Den nye film kommer på Youtube og kan deles herfra. Der foreslås, at link til filmen sendes til
ejendomsmæglere der er aktive i området. Filmen skal ligge på forsiden af www.ulbjerg-landsby.dk.
Tommy Jensen opfordrer alle foreninger til at sende materiale til hjemmesiden. Det er også vigtigt at materiale
der sendes til avisen også sendes til Tommy Jensen (post@tj-web.dk), således det også kan komme på
hjemmesiden og der bliver et flow i artikler og ”liv” på siden.
Kurt Johansen fortæller om ønsker om lejeboliger i Ulbjerg og kontakt til boligselskab.

Ref.: Christina Ambrosius
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