Ulbjerg Lokalråd
REFERAT - GENERALFORSAMLING
Mødedato:

15/06-2021

Starttidspunkt for møde: 19:30
Mødelokale:

Grøndalscentret

Mødedeltagere,
Ulbjerg Lokalråd:

Annelie B. Krogh, Christina Ambrosius, Jesper Steenfeldt Laursen.

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:
Endnu engang har Corona betydet en noget forsinket generalforsamling og den kommende beretning vil også
bære præg af epidemiens skygger. Vi har gennemgående haft et meget stille år i Lokalrådet, hvor vi for
eksempel ikke har kunne afholde bestyrelsesmøder på traditionel vis. Det skal ikke forståes som et år i
stilstand – det har det langt fra været, men ligesom alle andre steder i samfundet har alting fungeret
langsommere og der har måttet tænkes alternativt. Jeg er personlig rigtig glad for at Lokalrådet har kunnet
fungere til trods for udfordringerne.
Sidst vi holdt generalforsamling, havde jeg blandt andet fokus på den øgede synlighed Lokalrådet havde
opnået – både direkte her i Ulbjerg, men også i medierne. En frygt kunne være, at endnu et år med Corona
ville neddrosle den synlighed. Det ser heldigvis ikke ud til at være tilfældet. Ulbjerg har generelt haft en rigtig
fin medieomtale, hvor Lokalrådet har spillet en forholdsvis lille rolle, men til gengæld har jeg oplevet at byens
borgere er blevet meget mere opmærksomme på at Ulbjerg har et Lokalråd og at man kan henvende sig til os,
både med spørgsmål og konkrete sager.
Antallet af borgerhenvendelser er støt stigende, og vi tager os af dem alle sammen. Det er ikke alt vi kan gøre
noget ved, men hver enkelt henvendelse bliver taget seriøst.
Et af de emner der jævnligt giver anledning til borgerhenvendelser, er julebelysning – eller mangel på samme.
Det er både en tidskrævende proces og ikke mindst ganske bekosteligt. Hvis vi skal ud og bruge hundrede
tusinde kroner eller mere på julebelysning – så skal vi altså også gøre det rigtige. Igen har Corona-virus
bremset mulighederne, men det er et at de emner vi tager fat på i den kommende tid. Som en lille
kompensation for den manglende julepynt valgte vi at investere i metal-juletræer, der stod ved indfaldsvejene
til Ulbjerg i hele julemåneden, som supplement til juletræet på Torvet. Det var en forholdsvis billig og hurtig
løsning – og de er blevet taget rigtig god imod af byens borgere.
Lokalrådet har et stort ønske om, at alle der flytter til Ulbjerg så hurtigt som muligt føler sig hjemme og
integreret i vores lokalsamfund. Der har tidligere været tradition for, at repræsentanter fra Lokalrådet gik ud og
ringede på hos tilflyttere, bød velkommen og afleverede en velkomstmappe. Dengang var det et ringbind, der
indeholdt forskellig information om byen og dens foreninger – nu arbejder vi på en ”moderniseret” udgave.
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Det har vi gjort et godt stykke tid og det er med stor glæde at arbejdet er i fuld gang igen. Vi får lavet et
professionelt fremstillet omslag med annoncer fra lokale virksomheder og foreninger samt de flotte billeder fra
vores fotokonkurrence i 2019. Inden i mappen vil der være plads til foldere og flyers fra foreninger osv., som
hurtigt og nemt kan skiftes ud efter behov. Vi forventer at mappen er klar til udlevering i efteråret 2021.
Velkomstmapperne skulle også gerne komme i brug når der forhåbentlig kommer gang i byggeriet på de nye
grunde på Fjordglimt. Viborg Kommune har i år udstykket 7 nye byggegrunde og i den forbindelse har
Lokalrådet haft en god dialog med kommunen - og vi oplever generelt et godt samarbejde med kommunen.
Lokalrådet er også blevet kontaktet i forbindelse med det påtænkte nybyggeri på Bakken, hvor der eventuelt
skal opføres et par udlejningsboliger. Vi ønsker som sådan ikke at gå ind i enkeltsager i den forbindelse, men
vil rigtig gerne kunne fungere som rådgiver og være med til, at skabe den gode dialog. Derfor påtænkes et
møde for alle interesserede parter senere på året.
Den gode dialog har vi også oplevet i forbindelse med planerne om at ændre på indhegningen af Lyngtoppen,
og dermed også ændre tilgængeligheden og påbegynde afgræsning af arealet og senest er Lokalrådet
sammen med Fjordklyngen og Viborg Kommune blevet inddraget i planerne for campingpladsen, der lukker
ved udgangen af året.
Lokalrådet stod i 2014 i spidsen for etablering af stisystemet der går ud mod Klinten og nu melder behovet for
vedligeholdelse sig. Det er især broen på Porshus-stien, der trænger til udskiftning. Lokalrådet har derfor
besluttet, at vi bevilger penge til materialer, hvis der kan findes frivillig arbejdskraft til at bygge en ny bro. Det
ser ud til at lykkes og det er rigtig godt. Hen over Corona-tiden har det været meget tydeligt at vores stier og
natur bliver brugt mere og mere – både af lokale og turister.
Som jeg indledningsvis nævnte ville beretningen bære præg af de begrænsninger Corona-virus har givet og
derfor er det også en forholdsvis kort beretning, men vi kan glædes over at der nu ikke er så langt til den
normale hverdag og der kommer gang i samfundet igen. Lokalrådet har en mængde opgaver foran os, men jeg
føler vi står stærkt til at tage fat på arbejdet og jeg vil gerne rette en stor tak til min bestyrelse for et godt
samarbejde.
Beretningen godkendes.
Der blev spurgt ind til Fjordklyngens områdefornyelse mht. pengene (kr. 600000,-) der skulle gå til området ved
Camping Ulbjerg. Der blev oplyst at pengene er fastlåst til den nordlige del af Fjordklyngen og skal bruges i
kystnære områder. Der kom forslag til andre lokationer – bl.a. bord/bænke-sæt ved Ulbjerg Klint.

4. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse:
Kasserer Joe Wingard var fraværende og i stedet aflagde Jesper Steenfeldt Laursen regnskab for Ulbjerg
Lokalråd.
Regnskabet godkendes.
5. Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet på kr. 100,00 fastholdes. Der udsendes kontingentopkrævning umiddelbart efter den nye
bestyrelse er konstitueret. Der er forespørgsel på kontingent for foreninger. Det drøftes i Lokalrådet på et
senere tidspunkt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Gabrielle Bruun, Joe Wingard og Kurt Johansen genvælges.
Joe Wingard genvælges som repræsentant i VibLand.
7. Valg af 2 suppleanter:
1. suppleant: Ole Helleberg Stisen genvælges.
2. suppleant: Anders Adserballe genvælges.
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8. Valg af revisorer:
Michael Mikkelsen og Erik Thorgaard genvælges.
9. Oprettelse af Grønt Team til vedligeholdelse af grønne områder etc.:
Formanden orienterede kort om Ulbjerg Lokalråds idé med at oprette et grønt team i Ulbjerg.
Herunder bl.a.:
- Emnet var også med på sidste generalforsamling. Planerne er bremset på grund af Covid-19.
- Definering af hvilke arbejdsopgaver der skal udføres.
- Aktuelle steder i byen der kunne være arbejdsområder.
- Hvad kan man og hvad må man.
- Materiel. Herunder mulighed for at søge puljer.
- Forsikring af de frivillige i et grønt team.
Der blev snakket om løst og fast, bl.a. om erfaringer fra et tidligere grønt hold i Ulbjerg.
Der var bred enighed om at det er vigtigt at arbejdsopgaverne bliver tydeligt defineret.
Der besluttes at der skal oprettes en initiativgruppe, som sammen med Lokalrådet skal sætte projektet i gang.
Tommy Jensen vil gerne være med i initiativgruppen. Flere tilkendegiver at de gerne vil være med ”i marken”.
Lokalrådet arrangerer et møde med de rette folk og melder en dato ud.

10. Indkomne forslag:
Ingen.
.
11. Eventuelt:
Tommy Jensen efterspørger mere materiale til hjemmesiden fra bl.a. foreninger og gå-fællesskabet.
Annelie B. Krogh og Jesper Steenfeldt Laursen orienterer kort om status for gå-fællesskabet.
.

Ref.: Christina Ambrosius
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