
Generalforsamling i Idom-Råsted Borgerforening d. 26. februar 2019. 

 

Formand Dennis Thiesen bød velkommen hvorefter Hans Jørgen Niewald blev valgt 

som ordstyrer. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet og 

derfor bestlutningsdygtig. Der blev udpeget referent og stemmetællere, hvorefter 

formand Dennis Thiesen gav sin beretning over årets arbejde i bestyrelsen. 

Beretningen kan ses separat her på hjemmesiden. 

 

Derefter var der nyt fra arbejdsgrupperne under bestyrelsen.Først var Kai Bredholt og 

Per Kap fra Landsbylaboratoriet der fortalte om Biennalen i 2018 og det kommende 

Landsbymøde d. 6. april i år.  

Heidi Blindkilde fortalte om Projekt Ulvedialog, der nu er gået videre med tre 

grupper, der arbejder med forskning, myndighederne og lokal formidling og pr. 

Desværre fik forskerne ved Aarhus Universitet ikke den pulje penge de søgte til at 

fortsætte projektet. Næste møde er i marts. Man kan følge ulvesituationen på 

”ulveatlas.dk”. 

Helle Niewald og Ole Bøndergaard fortalte om fundraiserudvalget og projekt ”Fra 

hver har sit eget, til sammen har vi meget”. Udvalget er under PLEXUS’ 

forretningsudvalg. Der blev præsenteret de tre ”Mæma” arrangementer i løbet af 

sommeren. Mæma = ”med mad” på vestjysk! 

Laksefiskeriudvalget ved Poul Andersen. Arbejdet går også ud på at promovere 

PLEXUS, og overnatningshytterne skal bruges af alle, ikke kun laksefiskere. Er 

allerede reserveret 54 nætter i 2019. Indvejningen ved laksefiskeriets start er en stor 

begivenhed, og hvert år kommer der flere til. Infotavlerne ved Bur Bro oplyser om de 

mange sjove stednavne langs åen. Ekstra aktiviteter omkring opstart af laksefiskeriet 

d. 16. april. Der er opsat borde-bænkesæt flere steder langs åen og ved laksehytterne. 

Man har desuden masser af pr. på facebook mm. også på tysk! Det er man noget 

benovet over i vor nabo mod syd! Der ligger også en flot film på facebook fra 

lakseprojektet, lavet af Troels Rosenkranz. 

 

Næste punkt var aflæggelse af regnskab. Kasserer Jeppe Toft var syg, så Birgit 

Andersen overtog fremlæggelsen og gennemgik de forskellige poster.  

Efter en kort debat omkring måden regnskabet var stillet op blev det enstemmigt 

vedtaget. 

 

Det store punkt på generalforsamlingen var tre forslag vedtægtsændringer, foreslået 

af bestyrelsen. Det første drejede sig om retningslinjerne for uddelingen af 

møllepengene de næste 20 år. Der udspandt sig en kort debat, hvor man ændrede 

ansøgningsfristerne fra januar og august til marts og oktober. Det blev derefter 

godkendt til endelig vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling d. 2. april. 

 

Næste ændringsforslag vedrørte en præcision af indkrævning af kontingent, der ifølge 

de nuværende vedtægter skal opkræves INDEN den generalforsamling, hvor 

kontingentet fastsættes! Det ændres nu i teksten så man kan vente med at opkræve 

det til efter generalforsamlingen. Godkendt indtil den ekstraordinære 

generalforsamling 



 

Det sidste ændringsforslag vedrørte en fastlæggelse af et maksimalt antal 

bestyrelsesmedlemmer på 10 personer. Pt. er der kun et minimumsantal medlemmer. 

Hvis bestyrelsen bliver for stor, vil det være svært at samle hele bestyrelsen og 

arbejdet kan blive besværliggjort. Vedtaget. 

 

Fremlæggelsen af budgettet gav anledning til en debat omkring bestyrelsens ønske om 

at forhøje kontingentet. Det skete blandt andet på baggrund af en større udgift til en 

ekstern revisor. På generalforsamligen i 2018 var der udtrykt ønske om en sådan 

revision, da foreningen er ansvarlig for store pengebeløb gennem Landsbylaboratoriet 

og Lakseprojektet, og nu også møllepengene. Men selv revisoren synes det var spild af 

penge, og man vedtog, fremover ikke at have en ekstern revison. Budgettet blev 

derefter vedtaget ved stemmeflertal. Kontingentet blev hævet fra 100 kr. pr husstand 

til 150 kr. 

 

Dennis Thiesen, Birgit Andersen, Verner Mortensen og Kristina Holst Knudsen var på 

valg. Kristina modtog ikke genvalg, de øvrige blev genvalgt. Den sidste plads blev ikke 

udfyldt. Til suppleant blev valgt Hans Jørgen Niewald. Den nuværende revisor 

Kirsten Kjeldal blev genvalgt og Janne Kirkegaard fortsatte som revisorsuppleant 

 

Generalforsamlingen hævet, formanden takkede dirigenten og de ca. 60 fremmødte for 

god ro og orden, og deres interesse for hvad der sker i Idom og Råsted. 


