
Referat ordinær generalforsamling   
Foreningen for godt naboskab – Underup og omegn 
  
 

 

Deltagere: 17 +  

 

Tidspunkt: 22.02.2021 kl. 19.00 

 

Sted: Microsoft teams møde grundet Corona 

 

Vedr: Ordinær generalforsamling - Foreningen for godt naboskab – Underup og omegn 

 

Referent: Mikkel Johansen 

 

Nedenstående emner blev behandlet/besluttet 

 

 

1. Valg af ordstyrer: 

 

Troels Kristiansen blev valgt som ordstyrer. 

  

 

2. Valg af stemmetæller: 

 

Poul Heiberg blev valgt som stemmetæller. 

 

 

3. Valg af referent: 

 

Mikkel Johansen blev valgt som referent. 

 

 

4. Godkendelse af dagsorden: 

 

Dagsorden blev godkendt. 

 

 

5. Formandens beretning: 

 

Rasmus Buhl (formanden) aflagde beretning over året 2020 som var gået.  

 

Der var lagt op til et travlt år, men sådan gik det ikke grundet Covid-19. 

 

Bestyrelsen har arbejdet med nedrivningen af mejeriet, hvor foreningen har fået tildelt midler fra 

nedrivningspulje. Der har været afholdt møder med ejere, kommune mv. 

 

Der har været meget dialog og arbejde med at få embedsmændene på banen. Foreningen fik en aftale på 

plads med kommunen som endte med at købe mejeriet og dermed også deres ansvar hvis ikke økonomien 

rækker. En fantastisk løsning for os, men vi kan konstatere at det går langsomt. 

 

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, hvilket bestyrelsen var glade for. 
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Sæbekasseløbet blev afholdt med stor succes og positiv historie i COVID-19 periode. Der var ca. 100 

tilskuere i løbet af dagen hvilket var over forventning.  

Børneløb og voksenløb forløb super godt, men der var en del læring af tidsrammen mm.  

Bestyrelsen vil gerne at vi afholder arrangementet igen i 2021 med tilpasninger.  

Arrangementet gav overskud til foreningen, så vi skal helt sikkert skrue op for salget i 2021 versionen. 

Der var flot opbakning til arrangementet fra lokalbefolkningen i området – men vi vil gerne have de nye og 

tilflyttere med. 

 

Foreningen har en god økonomi – der er penge i kassen og vi søger tilskud når vi har et projekt der skal 

opføres / afholdes. 

 

Foreningen har adgang til Fonde.dk – så har der er en som har mod på at søge penge til foreningen, så sig til 

og bestyrelsen vil hjælpe. 

 

Dameaften blev desværre aflyst, men bestyrelsen vil gerne at damerne i området får en aften som herrerne 

har, derfor er den kommet på den nye aktivitetsliste. 

 

Julehygge mm. var desværre også aflyst, men vi håber at vi igen kan blive indbudt af Poul og Jessica til 

næste år. 

 

Landsbyrådet: 

Foreningen har fået penge til Trailerprojekt som Thorbjørn er tovholder på. 

 

Foreningen har fået penge til muldtoilet ved shélteret – som er ønsket af mange gæster. 

 

Der er rigtigt mange midler at søge – så har man en god ide er der helt sikkert penge at hente….Bestyrelsen 

hjælper gerne med ansøgninger mm. – kontakt os for mere info. 

 

Diverse: 

Områdefornyelse – Foreningen søger løbende og opdaterer projekter – pt. Blev der givet afslag. Se punktet 

senere om helhedsplanen. 

 

Foreningen har fået lavet 2 områdevideoer på hjemmesiden – Der blev opfordret til at bruge filmene aktivt 

og dele dem på FB eller når det giver mening (f.eks. ejendomsmæglerne hvis huset skal sælges) 

 

Affaldsordningen ved shelteret kører rigtigt fint – tak til alle hjælpere. Vil du hjælpe, så kontakt bestyrelsen så 

får vi dig med i Messengergruppen/affaldsteamet. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

 

6. Kassereren fremlæggelse af regnskabet: 

 

Thorbjørn Eskildsen (kasserer) fremlagde regnskabet.  

 

De arrangementer som foreningen har afholdt gav alle overskud. 

 

Der er i alt en beholdning på kr. 32.659,81 i foreningen. 

 

Regnskabet vedlægges referatet når dette sendes ud. 

 

Revisor (Poul Heiberg) har godkendt regnskabet. 

 

Regnskabet blev godkendt. 
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7. Indkomne forslag: 

 

Der var ikke inden for den godkendte frist, indkommet nogle forslag. 

 

 

8. Fastsættelse af kontigent: 

 

Bestyrelsen anbefaler at det nuværende kontingent på kr. 150,00 pr. husstand fastholdes. 

 

Forslag til kontingent blev godkendt. 

 

 

9. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter: 

 

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

 

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

 

Der var ikke andre som ønskede at opstille, Thorbjørn Eskildsen blev genvalgt (på valg i 2023). 

 

Bestyrelsen består af følgende personer: 

 

Rasmus Buhl 

 

Thorbjørn Eskildsen 

 

Helle Kristensen 

 

Troels Kristiansen 

 

Mikkel Johansen 

 

 

Som suppleanter til bestyrelsen blev følgende valgt: 

 

Søren Mortensen blev genvalgt. 

 

Søren Thuesen blev genvalgt. 

 

Bestyrelsen skal konstituere sig i henhold til vedtægterne. 

 

 

10. Valg af revisor: 

 

Bestyrelsen takkede Poul Heiberg for arbejdet med regnskabet 2020.  

 

Poul Heiberg ønskede genvalg som revisor. 

 

Poul Heiberg blev genvalgt. 
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11. Aktivitetsliste 2021: 

 

Der er i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen, medsendt aktivitetslisten for 2021. 

 

Bemærk at datoen for sæbekasseløbet er flyttet, da der var sammenfald med havefesten i Vestbirk. 

 

Aktivitetslisten bliver ligeledes omdelt i postkasserne i foreningens område. Bestyrelsen tager i den 

forbindelse rundt og byder velkommen til nye tilflyttere. 

 

Foreningens medlemmer opfordres til at tage fat i naboen, så vi får flere med i foreningen. 

 

Bestyrelsen vil gerne have hjælp til de kommende aktiviteter, så hvis der er nogle som vil hjælpe, så tag fat i 

bestyrelsen. 

 

 

12. Helheds- og fremtidsplaner for Underup, Vorbjerg og Torp: 

 

Bestyrelsen har udarbejdet en helhedsplan for foreningens område. Planen blev udarbejdet ud fra de ideer 

som foreningens medlemmer kom med på vores idemøde år 2019. 

 

Det var samme ansøgning som gjorde at vi fik tildelt midler til nedrivningen af mejeriet. 

 

Vi ansøgte igen i efteråret 2020 om midler til vores Vartegns projekter, men fik desværre afslag med 

begrundelse at projekterne ikke var stort nok. 

 

Bestyrelsen har argumenteret for at det vi har i Underup & omegn er natur. Vi kan kun facilitere adgangen og 

lave nye faciliteter - Vi kan ikke lave torvepladser eller gavl malerier… 

 

Det er meget uklart hvad kriterierne er for tildeling af midler, hvilket bestyrelsen har gjort kommunen 

opmærksom på, men bestyrelsen kæmper videre for med de projekter som er i planen. 

 

Det positive er at der er god respons på vores helhedsplan, og at kommunen har andre puljer som vi kan 

ansøge for at realiserer projekterne. 

 

Helhedsplanen kan findes på vores hjemmeside under fanen Foreningen/møder og områdeudvikling. 

 

 

13. Status på mejeriet – proces, tidsplaner og ideer: 

 

Bestyrelsen takkede Vagn Åge og Alice for at have igangsat projektet for nedrivningen af mejeriet. 

 

Mikkel og Rasmus orienterede om det forløb der har været end til nu med ejerne og kommunen. 

 

Der har været afholdt en del møder med kommunen, da bestyrelsen gerne vil have at kommunen overtog 

det fulde ansvar for nedrivningsprojektet således at foreningen ikke bliver belastet økonomisk. 

 

Det lykkedes, og vi er i proces men vi oplever at det ikke går lige så hurtigt som vi ønsker. 

 

Det er aftalt med kommunen, at vi får rådighedsretten over arealet mod at foreningen vedligeholder arealet. 

 

Bestyrelsen har lavet en tidsplan for projektet, dels for at kommunen forstår at der nogle processer som vi 

som forening skal igennem. 
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Det er tanken at vi afholder et idemøde hvor vi håber mange af medlemmerne vil deltage så vi kan få gjort 

os nogle tanker som bestyrelsen vil arbejde videre med. Mødet er tiltænkt afholdt i starten af april hvis der 

er åbnet for restriktionerne Covid19. 

 

Foreningen har fået lov til at fælde træerne som vi kan bruge som brænde ved shelterpladsen, og vi må 

tømme huset for skrot og værdien tilfalder foreningen. Arbejdet kan desværre ikke påbegyndes før 

kommunen har købt ejendommen, bestyrelsen presser derfor på at kommunen får dette på plads. 

 

Der blev spurgt ind til sikkerheden når vi skal arbejde, og bestyrelsen har stor fokus på at sikkerheden er i 

orden. 

 

 

14. Ansøgning om hastighedsnedsættelse Bygaden / Torpvej: 

 

Der er medlemmer af foreningen som gerne vil have hastighedsnedsættelse på vejene bygaden og Torpvej. 

 

Bestyrelsen ansøgte derfor i oktober 2020 om nedsættelse af hastighed, vi modtog i januar 2021 svar fra 

kommunen. Status er, at når Covid-19 aftager besigtiges strækningen, herefter vil embedsmændene 

komme med evt. anbefaling. 

 

Bestyrelsen følger op løbende…. 

 

 

15. Evt.: 

 

Bestyrelsen har forespurgt på FB, om der var interesse for et online arrangement, men der har ikke været 

nogle tilbagemeldinger. Der kunne konstateres at online arrangementer godt kan afholdes, nu hvor der var 

17+ deltagere til generalforsamlingen. Der afventes om der ikke åbnes op i samfundet, før der afholdes 

arrangementer online. 

 

Der blev forespurgt til om lygtepælene ikke kunne rettes op ved Bygaden. Der var flere som anbefalede at 

man kunne bruge en App ”giv et praj – Horsens” som kan downloades på sin telefon. Der kan tages billeder 

af det der er galt som f.eks. huller i vejen, vand på vejbanen og skæve lygtepæle. 

 

Bestyrelsen opfordrer til at alle indsender billeder af de skæve lygtepæle, så kan det være at de inden kort 

tid bliver rettet op. 

 

Poul Heiberg orienterede om at der var flere der havde efterspurgt info om generalforsamlingen på vores 

infoskilte som kan sættes på i området. Dette beklager bestyrelsen at man ikke havde fået gjort, dette skal 

vi være bedre til. 

 

 

Mødet blev herefter afsluttet. 

 

 

Referent - Mikkel Johansen 

 

 

Bilag: 

 

- Regnskabet for 2020 

- Præsentationen fra generalforsamlingen 


