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Ref. Fra GF i Borgerforeningen 26.2.20: 39 tilmeldt og fremmødt
1: Dirigent Per Seval, skribent Sanne, Stemmetællere ikke nødvendigt.
2. Bestyrelsens beretning: Vellykket konstituering med valg bl.a. ny kasserer – Lissi Sørensen. Ved
Landsbydysten var der fremgang. Vi blev nr. 10 af 16. Sct. Hans festen velafviklet med Lone Kastberg som
båltaler. Juletræstænding i samarbejde med forsamlingshuset, hvor der først var gløgg og æbleskiver og
derefter juletræstænding med besøg af julemanden. Overvældende mange deltog. De nye lyskæder fik dog
problemer med vand, så en blev byttet. Taghætten til blåhytten kom på plads. Mange overvejelse om
cykelturene skal tages op igen. Landsbypedellerne startede i foråret under konceptet 20% arbejde 80%
hygge. Carsten og Arne styrer pedellernes opgaver og mødetider. Der er tildelt veste og kasketter.
Efterhånden opstår der landsbypedeller i mange af Viborgs landsbyer. Den 25.3 er der workshop for alle
Landsbypedeller i kommunen til inspiration og sparring. Forsikringen vil kommune hjælpe med i form af en
afregning for arbejdsindsatsen. Pedellernes sæson starter den 6.4. Viborg Kommune satser stort på
samarbejde med alle landbyer for at udvikle optimale lokalplaner/udviklingsplaner, og medinddrager via
borgermøder og udviklingsgrupper.
Spørgsmål fra Poul Erik: Udvikling af byggegrunde, er der resulater? Knud Erik svarer at der er 3 grunde til
salg, og vi har opfordret kommunen til at vise dem. Udviklingsgruppen v. Niels Åge kan fortælle, at det
første sted som er godkendt er området ved gårdsdalsvej – afventer yderligere melding fra Kommunen.
3: Økonomi: Bilag med saldobalance per 31.12.19 blev sendt rundt. Lissi fremlægger regnskabet og der er
ingen spørgsmål.
4: Ingen indkomne forslag.
5: Knud-Erik, Carsten og Sanne modtager genvalg og vælges. Jeppe og Leif genvælges som suppleanter.
Revisor og revisorsuppleant: Paul Erik P. fortsætter sammen med Karsten Gravesen.
Evt. Niels Åge: Spørger ind til reklamation på ny kæde nr. 2 Vi har besluttet at ordne den selv med pærer
der er dæmpede (4 watts pærer) og vejunderføring af strømkabler i Gl. Ravnstrup. Giv gerne besked hvis
der er nogen, som har kontakter ift. opgaven.
Inge Godsk forslår at vi søger Nordeafonden ift. Forbedring af forsamlingshus. Claus ved at
Forsamlingshuset planlægger at søge fonde, og byudviklingsprojektet også vil arbejde med det. Hun
foreslår også annoncering før generalforsamling i avisen. Det er kun gratis hvis journalister ønsker at skrive
det ellers koster det annoncepenge. Enighed om at det er nok at husstandsomdele og bruge facebook.
Oda : Areal ved Jørgen/sportspladsen. Trappen er uden gelænder og vejdirektoratet har blokkeret trappen.
Landsbypedellerne tager det op. Området kan tilgås ad anden vej.
Slut løs snak

