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Horsens Kommunes Landsbyråd – valg af repræsentant for Underup og omegn 2021

Onlinemøde – Vejledning til hvordan vi afvikler

• Sluk mikrofonen, når du blot lytter

• Ved afstemning – skriv i kommentarfeltet

• Vil du gerne sige noget, så ”ræk hånden” op
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Horsens Kommunes Landsbyråd – valg af repræsentant for Underup og omegn 2021

Valg af repræsentant til Horsens Kommunes landsbyråd for Underup & omegn

• Vælges for 2 årig periode, dvs. på valg igen i 2023

• Cirka 6 møder i landsbyrådet om året

• 2 repræsentanter fra området

• Når valgt – naturlig del al bestyrelsen foreningen for godt naboskab – Underup og omegn

• Rasmus Buhl Christiansen er på valg (modtager genvalg)

Lidt om landsbyrådet: 

Landsbyrådet er et samarbejdsorgan og kontakt-forum mellem landsbyerne og udgør landsbyernes 

samlede kontaktled til Horsens Kommune. Gennem Landsbyrådet udveksler landsbyerne ideer og 

erfaringer vedrørende landsbyforhold og bidrager til det generelle kendskab til landsbyernes forhold. 

Landsbyrådets hovedopgave er at sikre udviklingen i landsbyerne og det åbne land gennem et 

forpligtigende samarbejde mellem Kommunen og landsbyerne og på en sådan måde, at landsbyernes og 

det åbne lands særlige karakteristika fastholdes. 
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Generalforsamling – Foreningen for godt naboskab – Underup og omegn 2021

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af ordstyrer 

2. Valg af stemmetæller

3. Valg af referent

4. Godkendelse af dagsorden

5. Formanden aflægger beretning

1. Godkendelse af beretning 

6. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

1. Godkendelse af regnskab 

7. Indkomne forslag

8. Fastsættelse af kontingent 

9. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter

1 medlem i ulige år – 2 medlemmer i lige år - Thorbjørn Eskildsen på valg (Thorbjørn genopstiller)

10.Valg af revisor

11.Gennemgang af aktiviteter for 2021

12.Helheds- og fremtidsplaner for Underup, Torp & Vorbjerg – Status

13.Status på mejeriet – proces, tidsplan og ideer

14.Status på ansøgning vedr. hastighedsnedsættelse – Bygaden/Torpvej 

15.Eventuelt 



▪ Valg af ordstyrer?

▪ Hvem vil gerne styre slaget?

Punkt 1 – Valg af ordstyrer?



▪ Hvem ønsker at være stemmetæller?

▪ Kan gøres gennem kommentarfeltet til højre

Rasmus Buhl

Punkt 2 – Valg af stemmetæller?



▪ Hvem vil gerne lave referatet?

▪ xxx

Punkt 3 – Valg af referent?



▪ Beretning 2020:

• Ja, der var lagt op til et travlt år, men… sådan gik det ikke..

• Et år præget af Covid-19

• Tildeling af nedrivningspulje – møder med ejere, kommune, nye puljer osv.

• Meget dialog og arbejde med at få embedsmændene på banen

• Kommunen endte med at købe mejeriet og dermed også deres ansvar hvis ikke økonomien rækker

• Fantastisk løsning for os, men det går langsomt – mere om det senere

• Herreaften afviklet med god tilslutning – lige før corona’en ramte

• Besøg Århus havn – flyttet pga. Corona og desværre til sidst aflyst pga. manglende tilmeldinger

• Sommerfest blev afviklet med god tilslutning og mange nye ansigter – Fantastisk…

• Sæbekasseløbet – stor succes og positiv historie i COVID-19 periode

• 100 tilskuere i løbet af dagen

• Børneløb og voksenløb forløb super godt

• En del læring af tidsrammen mm. – vi prøver igen i 2021 med tilpasninger

• + gave overskud til foreningen, så vi skal helt sikkert skrue op for salget i 2021 versionen

• Flot opbakning i området – men vi vil gerne have de nye og tilflyttere med – Hjælp os til at invitere dem…

• God økonomi – der er penge i kassen og vi søger tilskud når vi har noget

• Adgang til Fonde.dk – så har du mod på at søge penge for os, så sig til ☺

Punkt 5 – fremlæggelse af formandens beretning?



▪ Beretning 2020 (del 2):

• Dameaften

• Julehygge mm. er desværre også aflyst

Landsbyrådet:

• Vi har fået penge til Trailerprojekt som Thorbjørn er tovholder på

• Vi har fået penge til muldtoilet ved shélteret – ønsket af mange gæster

• Der er rigtigt mange midler at søge – så har du en god ide er der helt sikkert penge at hente…. Vi hjælper gerne med 

ansøgninger mm. – kontakt os for mere info

Diverse:

• Områdefornyelse – vi søger løbende og opdaterer projekter – pt. afslag (mere om det senere)

• 2 områdevideoer på hjemmesiden – lad os bruge dem og dele på FB eller når det giver mening (ejendomsmæglerne??)

• Affaldsordningen ved shelteret kører rigtigt fint – tak til alle hjælpere

• Vil du hjælpe, så får vi dig med i Messengergruppen/affaldsteamet

• Frivillige – Vi vil så gerne se dig og have en hjælpende hånd

✓ Meld ind med stort, småt  og gode ideer, så vi kan løfte i fællesskab

✓ De nye og unge skal med – hjælp os til at få dem med

Punkt 5 – fremlæggelse af formandens beretning?



▪ Beretning:

• Beretning godkendt?

Punkt 5.1 – Godkendelse af beretning?
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Punkt 6 – Resultat opgørelse 2020

Regnskab 2020:

• Dinero

• Elektronisk

• Konteret løbende

Resultatopgørelse for perioden 01.01.20 – 31.12.20

Egenkapital Indtægter 2019 Udgifter 2019 Udgifter 2020 Indtægt 2020

kr. 62.835,25 -

Medlemskontingent 7.300,00 8250,00

Horsens kommune tilskud -

Medlemsbidrag faglige 

arrangem. 27.872,25 22507

Medlemsbidrag øvrige  

arrangem.

Tilskud fra landsbyrådet 27.663,00 13165,00

Fælles møde aktiviteter - -

Øvrige  arrangementer 21.455,97 16.047,45 

Projekter/forening 39.205,94 19.204,23 

Generalforsamlingen 122,00 -

Tryg landsby 28.857,74 -

Administrationsudgifter 1.047,00 2.839,14 

90.688,65 38.090,82 43.922,00

Overskud -27.853,40 5.831,18 

Ialt 62.835,25 62.835,25 43.922,00 43.922,00
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Punkt 6 – Balance 2020

Balance:

• Dinero

• Elektronisk

• Konteret løbende

Balance pr. 31.12.20.

Aktiver Passiver

Bank 26.558,81 Egenkapital 26.490,08 

Tilgodehavender 900,00 Periodens resultat 5.831,18 

Kasse 5.201,00 Kortfrister gæld 338,55 

Ialt 32.659,81 Egenkapital 31.12.20 32.659,81 

Thorbjørn Eskildsen

Kasserer

Poul Heiberg

Revisor

Regnskabet revideret og godkendt. Beholdningerne fundet til stede. Den 2021

Indstillet til bestyrelsens godkendelse

Rasmus Buhl Mikkel Johansen Troels Kristensen Helle Kristiansen

Formand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem
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Punkt 6 - Indtægter

Regnskab 2020:
INDTÆGTER I PERIODEN 1 JAN. 2020 - 31 DEC .2020

Bilag nr Dato Medlems 

Kontigent

Landsbyråd Herreaften gaver/tilskud Medlems-bidrag-øvrige-

arr

Sæbekasseløb Sommerfest Andre-indtægter Indtægter Ialt

14-10-20 13.165,00 -

31-12-20 8.250,00 

31-12-20 8.259,50 

31-12-20 950,00 

31-12-20 6.515,00 

31-12-20 6.239,50 

31-12-20 543,00 

8.250,00 13.165,00 6.239,50 950,00 - 6.515,00 8.259,50 543,00 - - - 43.922,00 
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Punkt 6 - udgifter

Regnskab 2020:

projekter/foreningen Øvrige arrangementer g.forsamling projekter Tryg landsby

Bil

ag 

nr

Dato slaggaard 

banke

Div til drift Gaver til 

særlige

Udstyr til 

foreningen

Herreaften

Sæbekasseløb 

Fællesspi

sning

Sommer 

Fest

General-

forsamling

Hjertestart

er

KastanieplænenBy 

forskønnels

e

Historie 

gruppen

Informations 

gruppe

2 25-02-20 3.150,00   

3 25-02-20 102,00      

4 25-02-20 1.072,80   

5 02-06-20 1.121,77   

12 13-07-20 1.473,00   

14 22-08-20 1.167,80   

13 22-08-20 493,00      

15 25-08-20 4.000,00   

16 09-09-20 200,00      

10 09-09-20 455,00      

17 08-09-20 467,52      

9 09-09-20 231,00      

8 09-09-20 600,00      

11 30-09-20 3.256,88   

18 30-09-20 668,00      

19 06-10-20 1505,00

20 07-10-20 1092,00

21 09-10-20 5.890,00   

22 12-10-20 1.402,62   2.083,74   

23 13-10-20 333,25

24 21-10-20 1.239,00    

26 29-10-20 995,00       

27 29-10-20 1.706,25   

29 04-12-20 207,50       

30 31-12-20 338,55      

-                1.446,50    338,55      16424,18 5.446,57   3.224,14 -               7.376,74   -                  995,00       -                  -                 -                 -                 

Administrationsudgifter 

Bil

ag 

nr

Dato Kontor- 

udstyr 

Porto/mv / 

gebyr 

Telefon Edb Hjemme 

side 

Udgifter-Ialt Bank 

konto 

Balance Kontant-

beholdning 

1 13-01-20 159,00      

6 26-05-20 147,00       

7 19-08-20 468,75      

25 29-10-20 308,14      

28 25-11-20 199,00      

01-12-20 1.000,00    

31-12-20 557,25       

-                1.704,25    -               -               1.134,89   38.090,82    26.558,81   6.331,01      5.201,00      

UDGIFTER I PERIODEN 1 JAN. 2020 - 31 DEC .2020



▪ Regnskab:

• Kan regnskabet godkendes?

Punkt 6.1 – Godkendelse af regnskab?



▪ Indkomne forslag?

• Desværre ingen modtaget

• Evt. forslag under evt.

▪ Vi vil så gerne have dine ideer

Punkt 7 – Indkomne forslag



▪ Fastsættelse af kontingent

• Bestyrelsen anbefaler at vi bibeholder nuværende sats

• 150 kr. pr. husstand

• Kan dette godkendes?

Punkt 8 – Fastsættelse af kontingent



▪ Valg til bestyrelsen:

• Lige år 2 medlemmer på valg – Ulige år 1 medlem på valg

• Thorbjørn Eskildsen er på valg i 2021 – Han ønsker at genopstille

• Andre der ønsker at opstille?

• Afgørelse ved afstemning

✓ Ja X

✓ Nej X

Rasmus Buhl

Punkt 9 – Valg til bestyrelsen (i ulige år 1 medlem)



▪ Valg af revisor:

• Tak til Poul Heiberg for tjansen i 2020

• Ønsker Poul Heiberg genvalg?

• Andre kandidater?

Punkt 10 – Valg af revisor



20

Punkt 11 - Aktivitetsplan - 2021

• Vi omdeler aktivitetsplanen i postkasserne

• Vi tager rundt og byder nye velkommen

• Tag fat i naboen – vi vil gerne have flere med

• Vil du hjælpe med et arrangement, så kontakt os
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Punkt 12 – Områdeforskønnelse og udviklingsplan

▪ Vi ansøgte i efteråret 2020 om midler til vores Vartegns projekter

▪ Vi fik afslag med begrundelse at projektet ikke var stort nok?

▪ Vi har argumenteret for at det vi har i Underup & omegn er natur

▪ Vi kan kun lave facilitere adgangen og lave nye faciliteter - Vi kan ikke lave torvepladser eller 

gavl malerier…

▪ Meget uklare kriterier for ansøgninger

▪ Vi kæmper videre

▪ Planen kan findes på vores hjemmeside
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Punkt 13 - Nedrivning af mejeriet

Tidslinje over forløb end til nu:

• April 2020 – Indledende møde med Horsens Kommune omkring budget.

• August 2020 – Møde med ejerne omkring opkøb af mejeriet.

• August 2020 – Møde med Horsens kommune om at kommunen overtager det samlet projekt med nedrivningen.

• August 2020 – Møde med Horsens kommune omkring købssum og ekstra bevilling.

• August – oktober 2020 – Horsens kommune arbejder med at skaffe de ekstra midler og afklaring på opkøb af mejeriet.

• November 2020 – Info til ejerne at de ekstra midler er skaffet.

• November 2020 – Indstilling til Plan- og Miljøudvalget

• November 2020 – Horsens kommune godkender det nye projekt på udvalgsmøde den 29.10.2020

• Januar 2021 – Dialogmøde med Horsens kommune omkring det kommende forløb – tidsplan for nedrivningen

• Januar 2021 – Foreningen fremsender oplæg til tidsplan for at holde kommunen op på fremdrift i nedrivningssagen

• Januar 2021 – Forhåndsdialog indsendes til byggesagsafdelingen omkring fremtidige projekter på grunden.
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Punkt 13 - Nedrivning af mejeriet

Tidsplan over det kommende forløb
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Punkt 13 - Nedrivning af mejeriet

Tidsplan over de første aktiviteter
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Punkt 14 – Ansøgning om hastighedsnedsættelse Bygaden/Torpvej

▪ Vi ansøgte i oktober 2020 om nedsættelse af hastighed Bygaden/Torpvej

▪ I januar 2021 har vi modtaget svar ;-)

▪ Status er, at når Covid-19 aftager besigtiges strækningen

▪ Herefter vil embedsmændene komme med evt. anbefaling

▪ Vi følger op løbende….
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Punkt 15 - Eventuelt

▪ Nogen der har noget til eventuelt?

▪ ??
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Stjernekiggetårn mm. 


