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Ulbjerg Lokalråd 
 

 

BESTYRELSESMØDE 

Dagsorden/ Referat 
Mødedato:  Tirsdag 20-2-2015 

Starttidspunkt for møde: 19,00 

Mødelokale: Erik 

Afbud til møde:  

Fraværende: . 

Mødedeltagere: Kirsten Pedersen, Marianne Randers, Claus Skov, Kurt Johansen og 

Erik Steen Nielsen 

�æste møde: 23. februar kl. 19.00 i forsamlingshuset. 

 

Punkt Emne Beslutning Ansvarlig 

0 Godkendelse af referat Er underskrevet.  

1 Planlægning af generalforsamling Mandag d. 23.februar kl. 19.00 

 Foreningerne i Fremtidens Ulbjerg skal 

Inviteres til at komme og orientere om hvor 

langt de er med deres projekter. 

 Kl. 19.00 Spisning (30 kr/mand)  

 Kl. 19.30 Orientering om projekter. 

 Kl. 20.00  Generalforsamling 

  Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Formandens beretning 

4. Regnskab 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 3 

(Kurt, Erik og Marianne) 

7. suppleanter: Anton og Emil (1 år) 

8. revisorer Michael og Erik  (1 år) 

9. EVT 
Mad fra Annie pris maks. 65 kr. 
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Marianne 
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forsamlingshuset er booket 

Tilmeldings seddel hos Købmanden 

annonce i Vesthimmerlands avis samt opslag 

på hjemmesiden. 

 

Claus 

Marianne 

2 

 

 

Status på møde med revisor 

Kurt har aftalt med Jørgen(revisor), at al hans 

mail korrespondance fra og til ministeriet 

sendes til Jørgen, lige så med Kettys så Jørgen 

kan sammenholde det med sin mail 

korrespondance.  

 

Kurt/ Erik 

3 Opkrævning af kontingent  Annoncering, vi har drøftet gratis annoncer i 

velkomstmappen kontra betalte på 

hjemmesiden?  

Vi bibeholder kontingentet, som det er og der 

opkræves for 2015.  

 

 

4 Status over kommende opgaver 

 

 

  

Reklamer på hjemmesiden,  

Stisystemet :Bent Nielsen er ved at lave 

oplæg til de store standere. Er klar til foråret. 

Jordemor vejen skal være gennemførende. 

Lodsejer tilladelser burde være gennemført. 

Løgstørvej: Har snakket med Flemming 

Lund, Han har forslået (Kurt) venstresvings 

og højresvingstavler +dobbelt optrukne 

streger, det er billigt og hurtig løsning. 

Niels Hammer fortalte at Agnetes ulykke er 

registreret fordi den er registreret ved politiet. 

Jeg sender mailen fra Flemming til de andre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KP 

6  Møldrupegnens landsbyråd 

4.februar 

  

Grønne områder: Ulbjerg lokalråd vil gerne at 

Landsbyrådet fastholder kommunen i de 

aftaler der er lavet lokalt før udbud. Samt at 

Landsbyerne får adgang til kort materiale 

over deres områder der holdes af kommunen. 

 

 

7 Grønne områder    Der bliver en opklarende snak med de 

frivillige i marts måned Om hvad og hvordan. 

En kurv til Lone og Charles ca. 300 kr. (april 

affaldsindsamling.) 

Erik 

 

Claus 

8 Lokaldysten 

 

Onsdag i uge 24.   

9 Projekt isolerede sindslidende 

 

Orientering om henvendelse fra Birgitte Bille 

Laursen om et projekt, hvor man kan 

henvende sig til hende, hvis vi ser nogen vi 

mener kunne have brug for hjælp.  

KP 

10. Fjordklyngen 

 

Information om møder Lægges ud på 

skoleintra, facebook, Vesthimmerlands avis, 

 

 

11. EVT 

 

 

Bibliotek: Kurt har fået henvendelse fra 

biblioteket, at der kommer en d. 17. februar i 

centeret og orienterer. 

Skal vi Søge optagelse i Viborg 

Kultursammenråd ? 

 

              REf. Kirsten Starbæk         


