
Bestyrelsesmøde marts 2020 
 

Fundraiserudvalget 

Helle Niewald fra Fundraiserudvalget orienterede om udvalgets arbejde lige nu, især 

forsøget på at skaffe midler til fortsat ansættelse af en koordinator. Der er mange nye 

projekter der skal løftes, mere end hvad kan klares af frivillige kræfter. MÆMA er 

efterhånden selvkørende, og senest er det inviteret til at være Europæisk 

Gastronomiregion Midtjyllands repræsentant ved næste års Foodfestival i Århus. 

Også Idom-Råsted i Verden – Verden i Idom-Råsted ser ud til at komme i gang. Der er 

flyttet en syrisk kunstner til sognet, der arbejder med portrætter i træsnit Han vil 

gerne lave en serie portrætter af lokale, der søges nu penge til hans arbejde. En anden 

arbejdsopgave er at få det nye oplysningscenter om ulve til Idom-Råsted område, 

måske i forbindelse med det ”Laksens Hus”, der arbejdes på. Helle forlod efter denne 

orientering mødet. 

 

Generalforsamling og konstituering 

Mødet fortsatte herefter med evaluering af generalforsamling og konstituering. Der 

havde været godt 60 personer til generalforsamlingen, og en god debat. Bestyrelsen fik 

godkendt en stigning i kontingentet, og da der ikke var nogle der stillede op til de 

ledige pladser i bestyrelsen, fik den lov til at fortsætte med 8 medlemmer. Peter 

Ransborg ønskede ikke genvalg, de øvrige på valg blev genvalg. 

Den konstituerede sig som følgende: 

Formand: Dennis Thiesen 

Næstformand: Verner Mortensen 

Kasserer: Jeppe Toft 

Sekretær: Susanne Bang Nielsen 

Repræsentant i PLEXUS’ bestyrelse: Henrik Bækstrøm 

Sekretær-suppleant: Anne Sophie Hermansen 

Menige medlemmer 

Heidi Blindkilde og Birgit Andersen 

 

Fastelavn 

Årets fastelavnsfest blev afviklet med ca. 200 deltagere, heraf knap halvdelen børn. 

Alt forløb som planlagt, og giver ikke anledning til ændringer til næste år. Dog skal vi 

tjekke fremadrettet, hvor mange børn, der er i hver årgang. Så kan vi fordele 

fastelavnstønderne mere ligeligt næste år. 

 

Henvendelse vedr. plakat og referater på hjemmeside 

Borgerforeningen har modtaget en henvendelse fra en borger, der følte, at den nye 

Idom-Råsted plakat ikke repræsenterede området rigtigt, alt var fra Idom. Det er ikke 

bestyrelsens indtryk. Han savnede desuden referater fra borgerforeningens møder på 

Idom-Råsteds hjemmeside. Formanden har skrevet til vedkommende og forklaret, at 

referater for det foregående år fjernes og erstattes af formandens beretning fra årets 

generalforsamling når den er godkendt. Referater fra årets møder er desværre ikke 

kommet på, det vil ske snarest. 

 



Vindmøllemidler  

De første ansøgninger til forårets vindmøllemidler er kommet, og vi forventer flere. De 

skal være formanden i hænde senest 31. marts, så vi kan behandle dem på mødet i 

april. 

 


