Referat
Generalforsamling Ulbjerg LokalrSd

d. 26/2 2014 kl.

19.00

1. Valg af dirigent: Andes Norup.
2. Valg af referent: Kirsten Starbaek
3. Formandens beretning:
/ lobet af det sidste ar har lokalradet beskasftiget sig med mange
forskellige opgaver. Efter sidste genera Iforsam ling startede
seniorgruppen op, de har pataget sig flere opgaver til gavn for
beboerne i Ulbjerg.
Ulbjerg lokalrad deltog i at arrangere en afdeling af Hasrvejsl0bet her i
Ulbjerg der var sS god tilslutning at det svarer til 50% af borgerne der
deltog, I0beturen svarede til en tur til Paris og retur.
Et af vores projekter har vaeret den grund pa Sgade hvor vi har faet
tilskud fra Kommunen til at skabe en samlingsplet for borgere, grunden
er nu etableret som en lille oace midt i byen, med borde og baenke og
en fin beplantning.
En anden sag der er klar til at blive ivaerksat er beplantning med nye
vejtraser ud af Borgergade, hvilket vil vaere med til at prassentere vores
by, pa en positiv mSde nar man k0rer ind i den.
Der er blevet arbejdet en del med at samle alle foreninger i Ulbjerg. sS
vi kan lave en 5ars plan for vores 0nsker for udvikling i lokalomradet,
disse 0nsker fremsendes nu til Viborg Kommune i prioriteret
raskkef0lge.
Vi vil i vores borgerplan kigge pa trafiksikkerhed i byen, et stort 0nske
er at fa etableret fodgaengerovergang, evt. fa nedsat hastigheden til 40
kmt.
Vi har delt 24 velkomstmapper ud til nye tilflyttere i Ulbjerg omradet
igennem de sidste 2 ar.
Det erjo en forn0jelse at kunne se positiv vaskst i vores lokalomrade i
en tid hvor der tales om lukning af landsbyer.

4.

Kassereren aflsegger revideret regnskab til godkendelse
Regnskab fremlaegges afformanden: Lysthusgrunden mangier stadig at
betale nogle regninger, det gar naesten lige op.
Regnskabet er godkendt.
5. Fastsaettelse af Kontingent: Forslag om uaendret. Kontingentet er
vedtaget.
for foreninger dsekker indbetalt kontingent over 2 ar. Kontingent fra
private er ca. kr. 3500

6. Valg af bestyrelsesmedlem. (valget gaelder for 2 ar. Genvaig kan finde
sted. Der afgar 2 medlemmer i lige ar og 3 i ulige ar.)
Genvaig afClaus Skov og Kirsten Starbaek
7. Valg af 2 suppleanter. (Valget gaelder for et ar. Genvaig kan finde sted.
Genvaig af Anton Hansen og Erik Emil Pedersen
8.

Valg af 2 revisorer. (Valget gaelder for 1 ar. Genvaig kan finde sted.)
Genvaig af Michael Mikkelsen og Erik Thorgaard.

9. .EVT.

LAG Viborg ved Bjarne Gommesen :
Der er et projekt: Turisme omkring Lovns Bredning og Hjarbaek Fjord,
(Skive, Vesthimmerland og Viborg Kommune, som ikke er faerdigt) Hans
Bach og Bjarne er LAG reprsesentanter. Alle projekter skal vaare fasrdige
i 2015.
Der indkaldes til dannelse af et nyt LAG, som skal daekke et st0rre
omrade, ikke kun Viborg Kommune.

Rapport af Kirsten Kidde: Turisme omkring Hjarbask og Lovns Bredning,
findes den stadig?
Projekt Fremtidens Ulbjerg Lynderup, ved Kurt Johansen:
Projektet har stadig ikke faet penge fra LAG og FritidsrSdet. Alt hvad de
har bedt om i ministeriet er ellers afleveret, lige til at ga til. Det betyder
at vi nu har en renteudgift pa naesten 80.000 kr. Hvem skal daekke
dem???
Kurt og Ketty har brugt mange timer og kraefter pa problemet.

