
Generalforsamling Idom-Råsted Borgerforening 
Tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 19.00 i PLEXUS Idom-Råsted 

 

Dennis Thiesen bød velkommen til de 60-70 fremmødte og noterede, hvor godt det var 

at holde generalforsamling og borgermøde  

 

Dagsorden 

Pkt. 1: 

Valg af dirigent 

Ole Bøndergaard blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig 

indvarslet og dermed beslutningsdygtig 

 

Pkt. 2: 

Valg af protokolfører 

Susanne Bang Nielsen blev valgt 

 

Pkt. 3: 

Valg af stemmetællere 

John Madsen, Jørgen Madsen og John Madsen 

 

Pkt. 4: 

Formandens beretning  

Medlemstal dags dato: 240  

Sidste års Medlemstal: 238 

 

Februar: 

Borgerforeningen og Menighedsrådet var igen vært for Fastelavnsfesten. 

Meget flot opbakning på knap 200 personer, 101 voksne og 96 børn 

 

Marts:  

Borgerforeningen modtager den første af 20 udbetalinger fra Blæsbjerg møllerne. 

Beløbet var på 266.664 kr. hvoraf de 66.664 kr. blev sendt videre til IRIF. 

 

27. marts: På et møde i Regionsrådet bliver det vedtaget, at Idom-Råsted for anden 

gang bliver udnævnt til Årets Landsby i Region Midtjylland. Vi var flere der var 

draget til Viborg for at overvære mødet, og der blev sagt mange og meget pæne ting 

om Idom-Råsted. udnævnelsen blev dækket både af TV Midt/Vest og regionens eget tv 

samt diverse aviser. 

 

April: 

Den 6. april - Landsbylaboratoriet afholder Idom-Råsteds 2. Landsbymøde. 

Som i 2017, så tiltrak Landsbymødet gæster og ildsjæle fra både nært og fjernt og hvor 

der i 2017 var 100 gæster, så nåede vi op på 130 i 2019 

Landsbymødet er utrolig inspirerende at deltage i, og man kan ikke undgå at blive 

inspireret af alle de ideer og projekter som bliver delt og præsenteret på dagen. 



Plexus stod selvfølgelig for forplejningen, og derudover havde flere landsbyer 

medbragt lokale specialiteter. 

 

16. april: Laksegruppen skyder for 3. gang laksesæsonen i gang med indvejninger af 

laks ved Plexus, uddeling af rundstykker og suppe ved Storåen og generel aktivitet og 

god stemning både omkring Plexus men i høj grad også nede ved Åen. 

I 2019 var der ca. 600 overnatninger i hytterne, mod 160 det første år og 450 i 2018. 

 

April er også måneden hvor MÆMA for alvor bliver skubbet udover rampen, men det 

kommer i til at høre mere om. 

 

Maj: 

Årets landsby overrækkelsen den 24. maj. Dagen startede med en workshop i Plexus 

for Regionspolitikerne og kl. 15. startede selv arrangementet. Der var mødt over 300 

lokale op for at deltage i fejringen og overrækkelsen af de 150.000 kr. Både lokale 

foreninger og Idom-Råsted skole og børnehus bidrog med stande og aktiviteter på 

dagen. 

Der var flotte taler fra både Regionen og Holstebro Kommune og arrangementet 

sluttede kl. 17.00, hvor fællesspisningen startede. En rigtig god dag som vi alle kan 

være stolte over. 

 

Borgerforeningen var forinden fejringen initiativtager til, at området omkring Plexus 

og andre steder fik en gevaldig opfriskning. Over en hel weekend og aftener og 

eftermiddage derudover deltog en masse frivillige Idom-Råsted borgere i arbejdet med 

at male fiskehytter, pille gamle bander ned, lave bord/bænke område ved beachvolley 

banen, ligge nyt sand på banen, organisere vores reklameskilte, skifte gelænder på 

trappen op til boldbanerne, bygge ny trappe op til boldbanerne og en masse andre ting. 

Alt sammen ting som har gjort vores samlingssted endnu mere attraktivt.  

Borgerforeningen betalte for alle udgifter forbundet med disse arbejdsdage, det blev 

brugt ca. 25.000 kr.- i dette beløb er også nye skilte. 

 

Juni: 

Sankthansfesten. En lille smule anderledes ift. forrige år, man skulle nemlig bare 

møde op og nyde sin aften. Borgerforeningen besluttede i samarbejde med Plexus at 

droppe modellen, hvor man selv medbringer og griller kød. Plexus stod i stedet for det 

hele. Modellen blev taget godt imod og Borgerforeningen påtænker at gentage 

succesen igen i år. Jesper Holm stod for Båltalen. Og der mødte 157 personer op til 

spisningen og der var ca. 225 ved bålet. 

 

Juli: 

Den 7. juli bragte Dagbladet en lang artikel om Idom-Råsteds nye Visionsplan.  

’’Fra hver har sit eget til sammen har vi meget’’ Udover at høre om tankerne og 

planerne fra nøglepersonerne i arbejdsgruppen for Visionsplanen, så blev der også 

interviewet en masse lokale og det gav en god og bred beskrivelse i artiklen. 

 

September:  



Borgerforeningen støtter det nye net ved Multibanerne med 5000,- fra Bufferpuljen og 

har derudover købt skilte og bolde til området. Skolen og Borgerforeningen var blevet 

kontaktet af naboerne, som til tider følte sig generet at børn der hentede bolde i 

haven. Nu er der et højt net som tager langt de fleste bolde, derudover er der 5-7 bolde 

til rådighed i en tønde og vigtigst af alt, så er naboerne med på at kaste de bolde der 

alligevel ryger over hækken tilbage.  

 

Oktober: 

Projektet med opstilling af gyngestativ og vippedyr afsluttes i samarbejde med 

arbejdsgruppen for Byskoven og dagplejerne. Byskoven har endnu en gang fået et løft 

og en endnu en gang tak, til alle som frivilligt gør Byskoven til et samlingssted. 

 

29.oktober: Borgerforeningen afholder i samarbejde med Visionsgruppen, Borgermøde 

omkring udvikling af Visionsplanen. Der bliver på aftenen nedsat nye arbejdsgrupper. 

Som tidligere nævnt, så får MÆMA og vores nye Visionsplan sin egen lille beretning 

fra Helle senere i aften. 

 

November:  

Idom-Råsted er endnu en gang med i en konkurrence om at vinde både penge og 

omtale, Denne gang er det Fantastiske Fællesskaber på Tv/Midt-vest som har udvalgt 

Idom-Råsted som én af de 5 sidste i konkurrencen. Borgerforeningen køber i denne 

forbindelse plads på skærmene ved indfaldsvejene i Holstebro og på skærmen ved 

Musikteatret. Derudover blev der købt Facebook annoncer og lavet en masse lokalt 

social medie arbejde for at fremme vores chancer. Vi vandt desværre ikke 

konkurrencen, men fik en masse omtale og en god film ud af deltagelsen. 

 

December: 

Borgerforeningen støtter IRIFs årlige Juletræsfest med 3000,-  

 

Borgerforeningen uddeler for første gang penge fra Vindmøllepuljen og har med stor 

glæde modtaget 12 ansøgninger til et samlet beløb på 405.781,88,- kr. Da der ikke blev 

uddelt penge i første ansøgningsrunde, besluttede bestyrelsen at uddele i alt 179.500 

kr. 

 

Laksegruppen: 

Ansøgt beløb: 42.000 kr. 

Der bevilges 31.0000 kr. 

 

KFUM Spejderne: 

Ansøgt beløb: 20.000 kr. 

Der bevilges: 20.000 kr. 

  

Skolebestyrelsen: 

Ansøgt beløb: 20.000 kr. 

Der bevilges: 20.000 kr. 

 



Råsted Jagtforening og Golfklubben: 

Ansøgt beløb: 30.000 kr. 

Der bevilges: 30.000 kr. 

 

Idom-Råsted Skole og Børnehus: 

Ansøgt beløb: 23.500 kr. 

Der bevilges: 23.500 kr. 

 

Pensionistklubben: 

Ansøgt beløb: 12.000 kr. 

Der bevilges: 6000 kr. 

 

Cirkusskolen - en del Landsbylaboratoriet: 

Ansøgt beløb: 19.000 kr. 

Der bevilges: 19.000 kr. 

 

Ejerlauget på Lilleåvej 

Ansøgt beløb: 60.000 kr. 

Der bevilges 30.000 kr.  

 

Næste ansøgningsfrist er 31. marts 2020 og der er 90.000 kr. i puljen denne gang. 

 

Ulvedialog Projektet:  

Efter 2,5 års arbejde i Ulvedialoggruppen, så kulminerende det hele den 6. februar 

med et møde for alle deltagere fra Projekt Ulvedialog, Vildtforvaltningsrådets nye 

ulvearbejdsgruppe og repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen.  

Mødet var en afslutningen på projektet, men blev samtidig rammen for noget af en 

tilkendegivelse for projektet. På mødet var Vildforvaltningsrådets ulvegruppe med og 

de fremlagde deres skabelon for en fremtidig forvaltningsplan. Forslaget til 

forvaltningsplan bliver en adaptiv plan i nærmest yderste konsekvens. I skabelonen 

har de inkluderet en lang række af de anbefalinger Idom-Råsted i samarbejde med 

Aarhus universitet har lavet. Dermed kan det konkluderes, at dialogprojektet er nået i 

mål og arbejdet lokalt, har fået enorm indflydelse på den fremtidige forvaltning af ulve 

i DK. 

 

Tak til Bjarne Hjalager for at bringe Kontakt rundt og til Bente Kristensen, der 

uddeler foreningens velkomstbrochure til tilflyttere. 

 

Præsentation af den nye Idom-Råsted plakat. Foreningen har måttet konstatere, at 

medlemstallet er svagt faldende. Der har været forsøgt med en hvervekampagne for 

nogle år siden, uden det store resultat.  

Men nu har vi stjålet en ide fra Ulfborg, der har fået fremstillet en lokal plakat, til den 

lokale borgerforenings medlemmer. Der er fremstillet en Idom-Råsted plakat, hvor 

trykningen er sponseret af en lokal borger. 

 

Dirigenten inviterede til spørgsmål fra salen: 



Hvordan får ikke-medlemmer at vide, at de kan få denne plakat? Det kommer til at 

fremgå af Kontakt, der i april og maj måned kommer til ALLE husstande i Idom og 

Råsted. Der vil blive to datoer i april hvor plakaten kan afhentes i hhv. PLEXUS i 

Idom og golfklubbens klubhus i Råsted. Brug anledningen til at fremhæve, hvor vigtig 

det er, at så mange som muligt støtter borgerforeningen. 

 

Beretningen blev sat til afstemning ved håndsoprækning og vedtaget ensstemmigt. 

 

Pkt. 5: 

Aflæggelse af regnskab 

Jeppe Toft gennemgik årets regnskab. Det var store udgifter i år, især pga. renovering 

af området omkring PLEXUS i forbindelse med fejringen af ”Årets Landsby 2019”. Der 

er desuden købt nye vimpler, lyskæder til skolen og nogle skilte. Skt. Hans blev i år 

afviklet sammen med PLEXUS, dog gav foreningen et tilskud på 30,- kr. pr. deltager, 

for at holde prisen nede. 

 

Der er kommet 150.000 som pris for Årets Landsby. De 75.000 kr. er sendt videre til 

Visionsgruppen, der var bærende i, at vi overhovedet fik prisen. Der er uddelt to 

mindre beløb til f.eks. net ved multibanerne og Lakseprojektet. 

 

Alt i alt er der et stort underskud på knap 25.000. På bundlinjen er der mange penge, 

men det skyldes især, at de færreste er begyndt at bruge af de uddelte midler fra 

vindmølle-midlerne. 

 

Regnskabet godkendt uden spørgsmål 

 

Pkt. 6: 

Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

 

Pkt. 7: 

Godkendelse af budget 

Bestyrelsen vil gerne hæve kontingentet fra 150 kr. til 200 kr. Man har ikke planer 

om de store udgiftsstigninger, men vi vil gerne fortsat have et stort aktivitetsniveau. 

Især vil bestyrelsen gerne fortsat kunne afholde store arrangementer og give et 

tilskud til for eksempel Skt. Hans, juletræ og fastelavn. 

 

Spørgsmål: 

Kunne medlemmer måske opnå fordele ved arrangementer, f.eks. rabat til Skt. Hans? 

Arrangementer skal være for alle ifølge bestyrelsen, og derfor vil man ikke så gerne 

gøre forskel. 

Hvorfor er Kontakt ikke elektronisk?  

Det er den også, man kan læse den på Idom-Råsteds hjemmeside under fanen OM. 

Der er et punkt, der hedder ”Lokalbladet” 

 

 



Pkt. 8: 

Fastlæggelse af kontingent 

Når underskuddet er så stort, skyldes det især særlige udgifter til fejring af Årets 

Landsby mm. Der blev derfor stillet spørgsmål til, om det var nu, vi lade kontingentet 

stige. Og der blev også stillet spørgsmål til prisen for trykningen af Kontakt, og 

hvorvidt man ikke kunne bruge nogle af de mange møllepenge. 

Bestyrelsen gjorde klart, at der er vandtætte skodder mellem den daglige drift af 

foreningen og møllepengene og at landsby-pris pengene ligeledes ikke skal gå til drift.  

Ved håndsoprækning blev en kontingentstigning til 200 godkendt 

 

Pkt. 9: 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: 

Heidi Blindkilde 

Susanne Bang Nielsen 

Jeppe Toft 

Anne Sofie Hermansen 

Peter Ransborg 

Sidstnævnte modtager ikke genvalg. 

 

Formanden, Dennis Thiesen, meddelte, at bestyrelsen MEGET gerne vil have flere 

medlemmer, der var interesserede i at deltage i arbejdet i bestyrelsen. Men det 

kommende år er arbejdsbyrden overkommelig, så man vil gerne have tilladelse til at 

fortsætte med 8 medlemmer. Det blev godkendt, og dermed blev Heidi, Susanne, 

Jeppe og Anne Sofie genvalgt.  

 

Lige nu er der hhv. fem og tre på valg. Man vil derfor gerne foreslå, at Anne Sofie kun 

genvælges for et år, og dermed er på valg igen næste år. Det blev godkendt. 

 

Pkt. 10 

Valg af revisor og -suppleant 

Kirsten Kjeldal er på valg og modtog genvalg. Janne Kirkegård vil ikke fortsætte som 

revisorsuppleant, i stedet valgtes Ole Toft. 

 

Pkt. 11: 

Evt. 

Hvad med byggegrunde. Er der en status på det? 

Der er lavet en lokalplan, der gør det muligt at bygge små boliger ned langs skolen 

mellem PLEXUS og Idom Kirkevej. Men kommunen vil ikke byggemodne, og har 

været træge med kommunen. Der har været entreprenør og interesserede købere nok, 

men kommunen har være træge at danse med. 

Mht. andre grunde, siger kommunen, at DE ikke vil udstykke mere, før den sidste 

grund på Kofeltvej, og den tidligere private udstykning på Idom Kirkevej er udsolgt. 

Men vi skal lægge pres på kommunen endnu mere, der er mange der gerne vil bygge. 

Men de er svære at danse med, så der skal fodarbejde til! 



Kunne det være en mulighed at holde et møde herude og invitere kommunens 

repræsentanter med? Der har jo været lavet forskellige planer for få år siden.  

Bestyrelsen vil gerne høre fra alle, der måske kunne være interesserede i at bygge, så 

vi har argumenter. Vi skal også høre de lokale ejendomsmæglere, om de har 

efterspørgsel. Lav evt. opslag i Kontakt. 

 

 

 

 

 


