Ulbjerg Lokalråd.

GENERALFORSAMLING
Mødedato:

Mandag d. 23. februar 2015 kl. 19.00

Mødested:

Ulbjerg forsamlingshus

Projekter/

FORSAMLI#GSHUSETved Carina: Er ved at være færdig med 1.del, Nye
toilet og indgangsparti, mangler Klinker og sanitet. Er gået i stå med anden del
men har fået penge til bord og stole fra Tuborgfonden. Der kommer en slags
gårdhave og et rygeskur udenfor.
SVØMMEBASSI#ET ved Willy: 40 års jubilæum. Har i alt haft 8
ansøgninger hos kommunen. I sidste omgang fik vi afslag fordi kommunen
sagde at den ikke var i prioriteringsrækken, hvilket ikke er sandt. Sidste fredag,
fik vi afslag igen, med begrundelse af at der er for mange projekter i Ulbjerg.
Kommunen har bevilliget 2x 125.000 til at nedlægge den. Foreningen har selv
kr. 205.000,så nu skal der være nyt møde i morgen med Kulturdirektøren. Det er
åbenbart svære at søge penge til renovering end til nedlæggelse? Driften er der
gjort rede for og den er ikke et problem
UDE SKOLE#: Har kr 120.000 deraf de 80.000 fra Friluftsrådet. Det skal bl.a.
bruges til Skoleskov med vildt kameraer samt højbede og Ude Køkken.
SKYTTEFORE#I#GE# OG UIF har fået at vide at der var andre puljer man
kunne søge.
Kurt og Erik har haft møde med embedsmændene om vores plan, som vi ikke
synes havde fået den behandling den havde krav på.
Vi lavede en fælles plan på opfordring fra kommunen.
Forslag til slogan for Ulbjerg: Ulbjerg =Natur- fællesskab og Fremtiden
=Tilbage til fremtiden
=Fællesskabet er fremtiden
=Tage ansvar/fat om fremtiden
Take care of business
Ved afstemning mellem de 3 første forslag, blev det besluttet at der skulle
arbejdes videre med:
Tilbage til fremtiden
Fællesskabet er Fremtiden
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1.

Valg af
dirigent

Bjarne Gommesen

2.

Valg af
referent

Kirsten Starbæk

3.

Formandens Færdiggørelse af Lysthusgrunden med stor hjælp af seniorgruppen. Vejtræerne er
plantet af frivillige. Stisystemet er vi rimeligt langt med trods dvs.
beretning

4.

Regnskab

genvordigheder
Lokaldysten med god tilslutning.
Har deltaget i projekt om samarbejde om Hjarbæk og Lovnsbredning.
Klynge projekt med bustur er også været et stort projekt at få op at stå. Vi havde
et godt Borgermøde trods landskamp.
Kontakt til politikker ang. Vigespor ved Løgstørvej.
Møde i forvaltningen om prioriteringsliste, for at fortælle politikkerne om at det
var vanskeligt at lave prioriteringliste, da det er Ildsjæle som brænder for deres
projekter.
De grønne områder har været oppe at vende i Møldrupegnens landsbyråd. Hver
Lokalområde skal kontakte kommunen for at få afklaret hvad og hvornår de
bliver holdt.
Vi Er begyndt at revidere Hjemmesiden. Foreningerne bedes gå ind og tjekke
deres egen side på http://ulbjerg-landsby.dk/
Sælge Reklamer på Hjemmesiden
12 velkomstmapper er delt ud i 2014.
I Danmarkstatistik har vi bevis på at vi er i vækst. I 1.kvartal 2014 var vi 490
indbyggere i Ulbjerg by.
GODKENDT
Gennemgået af kasseren.

GODKENDT
Samme kontigent. Foreninger der bruger hjemmesiden betaler efter den gamle
aftale. Borger kan frivilligt indbetale 100.kr hos købmanden eller på nettet.
Emil og Leif vil dele sedler ud. Per kan generere girokort.
Forslag: Lave en pengetank som Løvel med fast indbetaling hver måned.
Er villig til genvalg.
Kurt og Marianne valgt for 2 år
Gabriella Bay blev valgt som ny i bestyrelsen for 2 år. Dejligt med folk som vil
yde.
Erik Steen er valgt for et år.
Genvalgt.

5.

kontingent

6.

Valg af
bestyrelsesme
dlemmer 3
(Kurt, Erik og
Marianne)
suppleanter:
Anton og Emil
(1 år)
revisorer
Genvalgt.
Michael og
Erik (1 år)
EVT.
Forslag om at der laves en spang over bækken mellem Tolstrup og Sundstrup.
Det kan tage mange år at få tilladelse hos Naturstyrelsen. Er det et problem hele
året at krydse den?
Broen hos Vibeke og Anton har de selv genetableret for egne midler. EN stor Tak
til dem.

7.

8.

9.

2

