Referat af generalforsamling, den 7/3 2022
I Grøndalcenteret
Næstformand Christina Ambrosius bød velkommen til de 14 fremmødte der var kommet, inkl.
Lokalrådet.
1) Valg af dirigent: Michael Mikkelsen, han godkender lovligt indvarslet til generalforsamling
2) Valg af referent: Annelie B. Krogh
3) Næstformand Christina Ambrosius læste beretningen op, sendt af formanden Jesper S.
Laursen, som desværre er ramt af corona. Beretningen blev godkendt af Michael Mikkelsen
4) Kassereren Joe Wingard delte kopier ud af revideret regnskab og fremlagde det. Det blev
godkendt.
5) Fastsættelse af kontingent: 100 kr. pr. husstand. Der kommer en påmindelse i postkassen.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Formand Jesper S. Laursen, næstformand Christina
Ambrosius og menigt bestyrelsesmedlem Annelie B. Krogh, genvælges. Der var ingen der
ønskede at indtræde i bestyrelsen.
7) Valg af suppleanter: Ole Stisen 1. suppleant og Anders Adserballe 2. suppleant.
8) Valg af revisorer: Michael Mikkelsen og Erik Thorgaard
9) Indkomne forslag: Ingen
10) Kurt Johansen, (medlem af byrådet (V)) orienterer om nyt fra kommunen i forhold til
lokalområdet.

I forbindelse med dialogmøde tirsdag den 8/3 2022 i Viborg, er der deltagelse fra Ulbjerg
med omkring 50 personer og der er stor tilslutning fra Skals. Christina Ambrosius fremviste
1 ud af de 50 indkøbt æblegrønne T-shirt med teksten ”Ulbjerg – aktiv i fællesskab,” de er
lokalt sponsoreret af ” sort grafisk” Der blev meddelt at man mødes 10 minutter før i
foyeren.
Der vil ikke blive ansat flere kommunale dagplejere i Ulbjerg.
Der skal findes ud af hvad det vil koste at fragte børn fra Ulbjerg til et dagtilbud og skole i
anden by, hvis skolen nedreduceres eller lukkes.

Krigen i Ukraine er kommet tæt på og man har i Ulbjerg gjort sig forberedelser på at
modtage så mange som muligt. Der er blandt andet taget kontakt til hollænderen på
Klintegården, i forbindelse med indlogering og han er ikke afvisende. Han er pt i Holland,
men kommer hjem den 14. hvorefter Kurt Johansen tager op og snakker med ham. Der blev
også snakket om, at der skulle oprettes lokale skoleklasser med en engelsktalende lærer og
en tolk, så børnene hurtigt kan blive integreret i lokalsamfundet.
Der blev gjort opmærksom på, at der har været tale om et grønt pedelteam, landsbypedeller.
Mandag den 21. marts fra kl 14.30 til 17.30 i Stoholm Kultur og fritidscenter,
Søndergade 56, 7850 Stoholm, afholdes der en workshop for kommunens landsbypedeller.
Alle der har lyst til at se hvad det er, er velkommen til at tage dertil. Tilmelding senest den
14. marts.
Byrådssammenhæng.
Byrådet blev skiftet ud, med 16 nye medlemmer. Kurt Johansen sidder dog fortsat i
landdistrikt udvalget. De har et godt og velfungerende byråd.
21 byer har fået en lokaludviklingsplan og andre byer har fået områdefornyelse, blandt andet
i havneområdet i Sundstrup, som skulle stå færdig i maj.
Campingpladsen er blevet nedprioriteret pga. det ikke er en campingplads længere. Der er
dog snak om at der skal sættes et bord/bænkesæt og shelter op derude.
Stor fokus på Limfjorden, speciel Hjarbæk Fjord – Virksund dæmning og Lous bredning.
Ny havplan – Louns bredning udpeget til muslingeopdræt.
Foulum kan blive et landsdækkende forskningscenter for grøn omstilling.
Der blev sat fokus på jule belysning i byen. Viborg kommune kommer og besigtiger
masterne og der vil nok komme julebelysning i hver anden mast.
Der er generelt meget fokus på Hjarbæk Fjord i forbindelse med forurening fra
rensningsanlæg. Der kigges på om der kan laves et rensnings anlæg med overløb, så affaldet
ikke havner ude i Hjarbæk Fjord, sådan at man igen kan bade i fjorden.
Da landdistrikt udvalget besøgte byen, var det blevet samlet mange underskrifter ind, i
forbindelse med cykelsti fra Gjørup til Ulbjerg. Det er blevet diskuteret teknisk udvalg og
kommet i betragtning, men ikke her i 2022. Der er afsat 4,5 millioner pr. år til projektet.
Flere cykelstier i kommunen efter prioritering og Virksund dæmningen er med i 2022, med
Kr. 850.000 Afsat 4 millioner pr år plus stats midler, kr. 20 millioner i 2025. Venstres
forslag.

På trafik siden – Flere småveje rundt i kommunen. Lokal skovvej i Lynderup med
sidevejsudvidelse ud forbi Nørreris Bio Energi i 2022. Samt flere undersøgelser af SkiveHobro vejen, med vej underføring og sidebane afkørsler, b. la. i Sundstrupkrydset.
Slutteligt blev der nævnt at det var forvirrende og uoverskueligt at orientere sig over hvad
der er af arrangementer rundt omkring. Der er mangelfulde informationer. Der skal kigges
mange steder for at følge med. Der blev nævnt hvordan der bliver informeret i Gedsted og
om det ikke var noget der kunne gøres i Ulbjerg mfl. Også.
11) Eventuelt: Ingen

Ref: Annelie B. Krogh

