
Idom-Råsted Borgerforening afholdt d. 27. februar 2018 en velbesøgt 
generalforsamling, hvor 90 af foreningens 247 husstandsmedlemmer var 
repræsenterede. I alt deltog 129 mennesker i en livlig aften. 
 
Punkt 1-3: 
Efter formandens velkomst blev Henrik Akstrup valgt til dirigent, og han kunne 
konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 
Der blev derefter valgt referent og stemmetællere. 
 
Punkt 4 
Efter de formelle valg af referent og stemmetællere blev ordet givet til foreningens 
formand, Dennis Thiesen, der gennemgik årets mange aktiviteter i foreningen. Der 
blev lagt særlig vægt på tre større punkter. Det første var Storålaks projektet, hvor 
man på et halvt år fra efteråret 2016 til påsken 2017 fik projektet op at stå, fik skaffet 
penge og sat de fire overnatningshytter op ved PLEXUS.  
 
Det andet var aftalen med Vindteam vedr. møllerne ved Blæsbjerg, hvor aftalens fulde 
ordlyd blev fremlagt, derunder foreningens begrundelse for at indgå aftalen. Det 
sidste punkt var Landsbylaboratoriets arrangementer med Landsbymødet i april og 
Seahorses, Myter og Halmballer i Struer i december 2017. Derefter gav han ordet til 
Per Kap og Kai Bredholt, der kort forklarede om Landsbylaboratoriet og det næste 
projekt, Biennalen d. 21-30. juni 2018.02.27 
  
Derefter blev formandens beretning sat til debat. Fra salen kom en ros til den 
siddende bestyrelse for deres store arbejde, ellers ingen spørgsmål. Forsamlingen 
godkendte derefter formandens beretning ved håndsoprækning. 
 
Punkt 5 og 7-8 
Kasserer Jeppe Toft fremlagde så foreningens regnskab for 2017, der fremviste et 
stort underskud. Dette skyldes delvist et lån til lakseprojektet, der dog havde 
tilbagebetalt det lånte beløb efter regnskabsårets afslutning. Efter fremlæggelsen blev 
der spurgt til udlejningen af fiskehytterne ved PLEXUS. Det havde ligget på ca. 120-
125 overnatninger siden de blev taget i brug i foråret 2017. Der blev desuden spurgt til 
gyldighedsperioden for medlemskab, idet vedtægterne siger, at kontingentet skal være 
indbetalt inden regnskabsårets start.  
 
Bestyrelsen måtte konstatere, at dette ikke var muligt, da man først kunne indkræve 
kontingent efter generalforsamlingen, da man der skal godkende bestyrelsens forslag 
til kontingent for året man allerede er kommet ind i. Bestyrelsen lovede at kigge på 
dette punkt i vedtægterne. 
 
Regnskabet blev derefter godkendt ved håndsoprækning. For at gøre økonomien 
færdig blev der bedt om tilladelse til at gå direkte til punkt 7 og 8, fremlægning af 
budget og fastlæggelse af kontingent for 2018. Budgettet blev fremlagt og godkendt 
uden kommentarer og forsamlingen godkendte også bestyrelsens forslag til uændret 



kontingent på 100 kr. for medlemskab af foreningen og 150 kr. for at modtage 
lokalbladet Kontakt. 
 
Punkt 6: 
Næste punkt var indkomne forslag. Der var kommet to forslag til vedtægtsændringer. 
Dirigenten kunne konstatere, at da 2/3 af medlemmerne ikke var til stede, kan disse 
forslag ikke vedtages. Det skal i stedet ske på en ekstraordinær generalforsamling, foreningen 
har booket PLEXUS Idom-Råsted d. 3. april, hvor ændringer kan vedtages uden at 2/3 af alle 
medlemmer er repræsenterede. Men forslagene kunne naturligvis diskuteres på aftenens 
generalforsamling 
 
Forslag 1 
Vedtægterne §2 forslås udvidet med følgende ordlyd: 
Den til enhver tid siddende bestyrelse forpligtes til direkte at orientere borgere i Idoms og 
Råsteds lokalområde om væsentlige tiltag foreningen direkte eller indirekte involverer sig i og 
som vedrører borgernes hverdag, økonomi eller trivsel. Dette hvad enten de er medlemmer af 
Borgerforeningen eller ej. 
 
En repræsentant for forslagsstilleren begrundede forslaget, og ønsket om, at de kunne være 
med til at øge sammenholdet. Samt at det var vigtigt, at man sikrede, at de der boede tæt på 
de nye møller ved Blæsbjerg var med til at fordele de penge, der kom til lokalområdet fra 
møllerne (se forslag 2). 
 
Formand Dennis Thiesen fremlagde foreningens holdning til forslagene. At det ville være dyrt 
for foreningen at vedtage ændring 1, da et anbefalet brev til samtlige husstande ville koste 
38.000 kr. pr gang, og der ville være yderst få beslutninger i bestyrelsen, der ikke på den ene 
eller anden måde kunne tolkes som værende dækket ind i forslaget til vedtægtsændring. Selv 
et almindeligt brev er dyrt at sende rundt i dag.  
Fra salen blev det fremført, at forslaget kunne ses som en kritik af den til en hver tid siddende 
bestyrelse, som sidder på et mandat, de har fået af medlemmerne på den sidste 
generalforsamling. Enhver forening er et repræsentativt demokrati, og man må stole på den 
bestyrelse man selv er med til at vælge, at de tager de rigtige beslutninger. 
Der blev foretaget en vejledende afstemning ved håndsoprækning, der viste et klart flertal 
mod forslaget til vedtægtsændring 
  
Forslag 2 
Vedtægterne §6 stk. 4, forslås følgende tilføjelse: 
Som stående udvalg nedsættes et udvalg, der skal administrere de midler der hidhører fra 
Vindmølleprojekt Blæsbjerg. Udvalget skal bestå af 6 medlemmer hvoraf mindst 3 er 
bosiddende indenfor en radius 2 km fra nærmeste mølle. 
 
Dennis Thiesen fremlagde bestyrelsens holdning, idet han påpegede det demokratiske 
problem omkring et sådan udvalgs sammensætning. Hvem skal bestemme, hvilke 
medlemmer der skal sidde i udvalget, og hvad hvis det ikke er muligt at finde nok 
villige medlemmer i det nævne område? Man foreslår i stedet, at den lovligt valgte 
bestyrelse i borgerforeningen, der er ansvarlig overfor foreningens medlemmer, fordeler 
pengene.   
Forslaget var delvist blevet debatteret sammen med det første forslag, og det stod 
klart, at der ikke var flertal for forslaget i forsamlingen. Debatten blev derfor mere om 



vedtægternes bestemmelse om, at der ikke kunne afgøres noget denne aften, men 
skulle indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at kunne stemme om 
forslaget. 
 
Efter en kort ordveksling blev det vedtaget at suspendere generalforsamlingen 
kortvarigt, medens der blev taget kontakt til forslagsstilleren, der ikke havde haft 
mulighed for at deltage i generalforsamlingen. Hvis han valgte at trække forslaget 
tilbage var det ikke nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling. Da 
generalforsamlingen blev genoptaget kunne dirigenten oplyse at forslagsstilleren var 
villig til at trække sine forslag til vedtægtsændringer tilbage.  
 
Der var desuden indkommet et forslag, der dog ikke var indkommet tidligt nok til at 
kunne behandles som et forslag til vedtægtsændring, kun som en henstilling til 
bestyrelsen. Forslaget foreslog at afholde generalforsamling i foreningen på skift i 
Idom og Råsted, for at dække begge sogne. Dennis Thiesen kunne som formand 
henvise til baggrunden for PLEXUS’ opståen, og at borgerforeningen som en del af 
husets repræsentantskab har forpligtet sig til at bruge huset til arrangementer. Fra 
forsamlingen kom tilslutning til begge synspunkter, inden forslaget blev sat til 
afstemning ved håndsoprækning. Den viste et flertal mod forslaget, der altså ikke blev 
vedtaget. 
 
Punkt 9 
Næste punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer, hvor der var fire på valg. Pga. det 
store arbejde der gøres i bestyrelsen bad man forsamlingen om tilladelse til at udvide 
bestyrelsen med to medlemmer, hvilket blev vedtaget ved håndsoprækning.  
 
Dirigenten bad derefter om forslag til bestyrelsesmedlemmer fra salen, der indkom ni 
forslag, inkl. de fire bestyrelsesmedlemmer, der var på valg. Kandidaterne fik lov til at 
præsentere sig selv og deres mærkesager. Der var derefter skriftlig afstemning til de 
seks pladser i bestyrelsen. 
Valgt blev Peter Ransborg, Henrik Bækstrøm, Anne Sofie Hermansen, Susanne Bang 
Nielsen, Jeppe Toft og Heidi Blindkilde. De fire sidstnævnte var genvalg. Inge 
Mogensen Bruun blev valgt til suppleant   
 
Punkt 10 
Kirsten Kjeldal blev genvalgt til revisor og Janne Kirkegaard til revisorsuppleant. Det 
blev foreslået fra forsamlingen at foreningen burde have en ekstern revisor pga. de 
store pengebeløb der er i de mange projekter. Dennis Thiesen svarede at det allerede 
var under overvejelse, af netop den grunde. 
 
Punkt 11 
Under punktet eventuelt takkede formand Dennis Thiesen de mange frivillige der 
havde været med til at gennemføre de mange arrangementer i løbet af året, og 
generelt støttet op om dem. Han nævnte især Bjarne og Kirsten Hjallager der hver 
måned kører ud med Kontakt. 



Heidi Blindkilde bad på bestyrelsens vegne om forslag til at gøre hjemmesiden bedre 
for eventuelle tilflyttere, og generelt øge informationsniveauet for tilflyttere. hun 
gjorde desuden opmærksom på borgermødet i ugen efter om ulveprojekt ved Aarhus 
Universitet i samarbejde med borgerforeningen. 
 
Helle Niewald opfordrede alle til at møde op til LAG Holstebro-Struers 
generalforsamling i Struer Businesspark d. 11. april kl. 19.00. LAG har støttet mange 
projekter i Idom-Råsted, og ved at møde op kan vi medvirke til at få Helle valgt ind til endnu 
en periode i LAGs bestyrelse. 
 
Dennis Thiesen kunne fortælle, at en lille konkurrence på lakseprojektets 
facebookside på kort tid havde fået over 14.000 ”likes”. En god måde at gøre 
opmærksom på mulighederne for fiskeri og overnatning i området.  
 
Der blev spurgt til de nye udstykninger, der er på vej ved Idom Kirkevej, og om det var 
rigtigt, at der måtte bygges i to etager som refereret i Dagbladet. Dennis Thiesen 
kunne oplyse, at der i forslaget tales om ”lav-tæt” bebyggelse, og at beskrivelsen i 
Dagbladet også havde forundret bestyrelsen. 
 
Generalforsamlingen sluttede med en tak til de fremmødte og et håb om et fortsat godt 
sammenhold i Idom-Råsted, uanset hvor man bor. Vi bor kun ca. 1000 personer her, og 
skal vi fortsætte det høje aktivitetsniveau, skal vi stå sammen.  


