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Horsens Kommunes Landsbyråd – valg af repræsentant for Underup og omegn 2023

Valg af repræsentant til Horsens Kommunes landsbyråd for Underup & omegn

• Vælges for 2 årig periode, dvs. på valg igen i 2025

• 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 2023

Dagsorden for generalforsamlingen

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 (senest 8 hverdage før afholdelse af generalforsamling) 
8. Fastsættelse af kontingent  
9. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter 

1. 1 medlem i ulige år – 2 medlemmer i lige år Thorbjørn Eskildsen på valg – stiller op
2. 2 suppleanter 

10. Valg af revisor
11. Gennemgang af aktiviteter for 2023 
12. Kort orientering om dialog med Horsens Kommune vedr. landsbyafgrænsning 
13. Pedelordning – fællesarealerne (græsslåning) – frivillige? 
14. Eventuelt  



▪ Valg af ordstyrer?

▪ Hvem vil gerne styre slaget?

Punkt 1 – Valg af ordstyrer?



▪ Hvem ønsker at være stemmetæller?

Rasmus Buhl

Punkt 2 – Valg af stemmetæller?



▪ Hvem vil gerne lave referatet?

▪ xxx

Punkt 3 – Valg af referent?



▪ Kan dagsordenen godkendes?

Punkt 4 – Godkendelse af dagsorden?



▪ Beretning 2022:

• Et år efter Corona aflysninger

• Herreaften hos Henrik med god succes og mange deltagere

• Sæbekasseløbet – stor succes og positiv historie

• +200 tilskuere i løbet af dagen

• Børneløb og voksenløb forløb super godt

• Tak til Johannes for marketing mm.

• Flere sponsorer bidrog til en bedre økonomi – Nordea fonden, Siljebjerggård, Peder Skram, Østbirk køreskole, Bondegårds Dagpleje v. Lisbeth Bauer

• Der blev tjent penge til foreningen

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

• Festen gav et  lille overskud ☺

• Dameaften afviklet igen – men vi skulle gerne have endnu flere med

• Hyggelig aften – ny tradition startet

• Julehygge hos Poul og Jessie – tak for indsatsen

• Mejerigrunden

• Vi fik planeret grunden, sået græs og plantet læhegn på mejerigrunden

• Flis blev lagt ud mellem planterne

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

• OK økonomi – der er penge i kassen og vi søger tilskud når vi har nye projekter eller aktiviteter

Punkt 5 – fremlæggelse af formandens beretning?



▪ Beretning 2022 (del 2):

Landsbyrådet:

• Vi har fået tildelt 65.000 kr. til et telt til 50 personer

• Mejerigrund – 48.500 kr.

• PA anlæg 8.536 kr.

• Flagstangsholdere 9.904 kr.

• Vi har ansøgt om hastighedsnedsættelse i Underup – 40 km/t er kommet på bruttolisten hos kommunen. Torpvej fra Underup 

mod Torp har nu fået varslingslinjer, som 1. step med høj hastighed ved huse på bakken

• Landsbypuljen har sponsoreret plantning ved mejerigrunden og de nye planche/læskure ved Slaggaard/shelter er blevet 

færdige 

• 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

• Vi vil have både de nye, unge og gamle med – hjælp os til at få dem med

• Hvad ønsker vi skal være af en foreningsstørrelse, hvad vil vi fremadrettet !!!!!!!!

• Bestyrelsen lægger op til dialog om fremtidige aktiviteter

Punkt 5 – fremlæggelse af formandens beretning?



▪ Beretning:

• Beretning godkendt?

Punkt 5.1 – Godkendelse af beretning?
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Punkt 6 – Resultatopgørelse 2022

Regnskab 2022:
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Punkt 6 – Balance 2022

Balance:
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Punkt 6 - oversigt

Regnskab 2022:



▪ Regnskab:

• Kan regnskabet godkendes?

Punkt 6.1 – Godkendelse af regnskab?



▪ Indkomne forslag?

• Et forslag modtaget

• Evt. forslag under evt.

▪ Vi vil så gerne have dine ideer

Punkt 7 – Indkomne forslag

Forslag fra Poul Heiberg



▪ Indkomne forslag?

• Et forslag modtaget

• Evt. forslag under evt.

▪ Vi vil så gerne have dine ideer

Punkt 7 – Indkomne forslag

Forslag fra Alice

Velkomstpakke til tilflyttere

Evt. Hæklet ting fra 

Rundpinden

Begge forslag tages til efterretning og tages op af den kommende 

bestyrelse.



▪ 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 på valg - genopstiller

• Andre der ønsker at opstille?

• Afgørelse ved afstemning

✓ Ja X

✓ Nej X

• 2 stk. suppleanter vælger – hvem ønsker at stille op?

Rasmus Buhl

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



▪ Valg af revisor:

• Tak til Poul Heiberg for tjansen i 2022

• Ønsker Poul Heiberg genvalg?

• Andre kandidater?

Punkt 10 – Valg af revisor
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Punkt 11 - Aktivitetsplan - 2023

• 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 – Orientering omkring landsbyafgrænsning (Horsens kommune dialog)

▪ Kort orientering
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Punkt 12 – Orientering omkring landsbyafgrænsning (Horsens kommune dialog)

▪ Kort orientering
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Punkt 12 – Orientering omkring landsbyafgrænsning (Horsens kommune dialog)

▪ Underup – Eksempel huludfyldning

▪ Styregruppe er der nogle som melder sig ?
• Bestyrelsen kan skabe kontakten til Horsens Kommune
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Punkt 13 – Pedelordning – græsslåning af arealerne

▪ Kort orientering

▪ ER der nogen som kunne have interesse for at stå for græsslåningen i løbet af året?

▪ Man kan søge penge til udstyr osv. men vi skal have nogen til at udføre arbejdet.
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Punkt 14 - Eventuelt

▪ Nogen der har noget til eventuelt?

▪ ??
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Stjernekiggetårn mm. 


