
 

Referat fra det andet møde om stiftende generalforsamling i 
Viborg Landsbysammenslutning 17-11-2015.  
Per Møller Nielsen, 2. viceborgmester, bød velkommen til rådhuset og meddelte, at kommunen gav 
kaffe i pausen.  
Lone Kastberg sagde i sin velkomst tale tak til adhoc gruppen for samarbejdet. Hun rettede desuden 
en tak til kommunen, fordi vi måtte være i byrådssalen.  
Efterfølgende skulle dirigent til aftenens forløb vælges. Martin Ditlevsen, Karup, blev valgt.  
Valg af referent: Ida Korgaard, Hvam.  
Valg af stemmetællere: Poul Pedersen, Esben Pedersen, Børge S Johansen.  
En indledning til Viborg landsbysammenslutning ved Lone Kastberg, hvor der blev nævnt vigtigheden 
af stiftelsen af Viborg landsbysammenslutning. Viborg kommune er den anden største landdistrikts-
kommune i Danmark. Med det store opland er det vigtigt, at vi har en stemme i kommunen. Derfor 
er det vigtig, at en paraply organisation kan være en stærk kommunikator og en markant stemme, 
der skal tale vores landdistrikters sag. Vi skal bringe de udfordringer, erfaringer, behov og ønsker i 
spil, der påvirker det daglige liv i de områder, vi bor i.  
Peter Skovmos Nielsen, Karup, fremlagde en statistik, der viste, at Viborg by er gået frem med 9,3% 
fra 2011 til 2015. Viborg omegn er gået tilbage med 3,2% fra 2011 til 2015. Der er den største vækst 
er i byen. Hvad kan det skyldes?  
Lone snakkede om udfordringerne omkring de mindre skolers bevarelse. Infrastrukturen er den ok? 
Hvad med decentralisering? Apple, vil det tilføre noget til landsbyerne? Tale landdistrikterne op? 
Landsbysammenslutningen skal være med til at synliggøre det gode ved at bo i landsbyerne, og at 
der uden for de større byer også kan være masser af muligheder og kvaliteter.  
Landsbysammenslutningen skal være en aktiv spiller i landdistrikterne.  
Der er lige offentliggjort en tilfredshedsundersøgelse, der siger, på en skala fra 1-10, ligger DK højest 
med en score på 8,2, og vi skal fortsat være de mest tilfredse borgere i Europa.  

 Arrangere de ting, der vedrører os i vores områder.  

 Danne netværk på tværs af kommunen, uafhængig af geografi.  

 Skabe bedre løsninger.  

 Danne stærke relationer områderne imellem.  

 Vi er mange små samfund, men sammen en stor og stærk sammenslutning, der ved, hvad vi 
vil.  

 



 

De fremmødte viste stor engagement, og der var en god debat. Der var deltagere fra næsten alle om-
råder i kommunen. Lone opfordrede til, at deltagere fra alle områder stillede op til bestyrelsen, så 
Viborg Landsbysammenslutning kan få den bredest mulige fundering.  
Dirigenten, Martin Ditlevsen, omtalte det første møde i august md. i Møldrup, hvor ad hoc gruppen 
blev nedsat, for at vedtægterne kunne blive gennemarbejdet endnu en gang.  
Bent Bjerring fortalte om Adhoc gruppens arbejde imellem de to møder og det forløb og de ting, 
gruppen har arbejdet med:  

 Der blev udarbejdet udkast til vedtægter over 3 møder. Vedtægterne blev også gennemgået 
af en vedtægtssagkyndig på kommunen.  

 Herefter blev udkastet sendt til høring den 17. okt. pr mail adr. som man har kunnet skaffe 
hos borgerguiden og foreningslister.  

 Alle har kunnet komme med bemærkninger.  

 Man har fået kr. 15.000 fra kommunen til markedsføring.  

 De, som bliver valgt til bestyrelsen i aften, er valgt indtil marts 2017.  

 Den lange valgperiode er valgt for at give arbejdsro til bestyrelsen. Bestyrelsen bestemmer 
selv, hvem der er på valg i 2017, halvdelen af bestyrelsen skal være på valg  

 Det skal ikke være vedtægter, hvor der ikke er råderum.  

 Ellers må man lave vedtægtsændringer.  
 
Herefter gav dirigenten Martin Ditlevsen, Peter Skovmos Nielsen ordet.  
Peter sagde, at vedtægterne er det skib, som vi skal søsætte, og det består af 90 landsbyer. Det kan 
blive en stor tanker. Vedtægterne kan rettes til i 2017.  
Vi skal have kommunikation med kommunen, regionen og staten.  
Seneste input til vedtægterne kom i søndags. Hvem kan være medlem? Viborg og Bjerringbro kan 
ikke være med. Ellers kan alle i kommunen være med.  
Alle kan have stemmeret. 1 fra hver by. Det er den repræsentant, som området har valgt.  
Bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde og vælger formanden fra sin midte.  
Herefter var der gennemgang af vedtægterne og godkendelse af hvert enkelt punkt.  
§1. Navn og hjemsted. VEDTAGET  
§2. Formål og mål. Gitte, Hammershøj: Er Viborg Kommune taget i ed?  
Knudby: Kan alle få en ting/sag med i gennem landsbysammenslutningen?  
Svar: Ja. Der er hvor der er fælles fodslag, fælles interesse.  
VEDTAGET. 



 

§ 3 Medlemmer. VEDTAGET  
§ 4 Repræsentantskab.  
Gudrun Bjerregaard: Hvem kan deltage?  
Svar:Repræsentantskabet er for medlemmer 1 fra hver By  
Gitte, Hammershøj: Hvor mange er der med i repræsentantskabet?  
Svar: 1 fra hver by som er medlem.  
Karen Goul, Kvols: Repræsentantskabet, hvor tit skal de samles?  
Svar: Bestyrelse vil bestemme, hvor tit det skal være repræsentantskabsmøde. Repræsentanterne 
skal gå hjem og fortælle, hvad der sker.  
Jytte Møller, Højbjerg: Kan repræsentanterne sende en anden?  
Svar: Nej det kan man ikke, men der kan ændres repræsentant.  
Formanden Møldrup Beboerforening: Kan man ikke komme men en fuldmagt?  
Svar: Nej det kan man ikke.  
VEDTAGET  
§5. Generalforsamling.  
1. ingen bemærkninger  

2. Erling Annesen, Kvols: Er dette ikke et møde og ikke en generalforsamling? Der skal være taleret til 
alle. Karen Goul, Kvols syntes også at alle må sige noget. Knud Erik, Ravnstrup. Dette møde skulle 
være repræsentantskabsmøde og ikke generalforsamling. Jette, Frederiks. Hvis ikke vii har taleret til 
generalforsamlingen vil der jo ikke komme nogen.  
SVAR: Bestyrelsen vil arbejde med det.  
 
Erling Annesen, Kvols: Michael Troelsen: Skal der ikke stemmes om hver enkelt punkt? 
Svar fra dirigenten: Der stemmes om hver §  
Birgit Jespersen, Bjergrav. Der stå forskellig i 1 og 2 udkast.  
Svar: Det er andet udkast som er gældende.  
Erling Annesen, Kvols: Hvem må møde op til repræsentantskabsmøderne og hvem må møde op til 
generalforsamlingen? Karen, Kvols: Så forstår jeg ikke noget, hvem må stemme? Hvad er argumen-
tet?  
Svar: En kan stemme fra hver by, og det er fordi man er bange for størrelsen.  
Inger Lise Steerup, Havredal: Bestyrelsen må arbejde på dette punkt.  



 

 
3. Der kan komme spørgsmål senest en uge før. Kundby: Send indkomne forslag ud til repræsentan-
terne.  

Forslag fra Dirigenten: Alle kan komme med spørgsmål.  

4. Gitte, Hammershøj: Stemmelighed, hvad så?  

Svar: Samme regler som i folketinget.  

5. ingen kommentar  

6. ingen kommentar  
 
HELE §5 VEDTAGET, 2 undlod at stemme. Der skal arbejdes med dette punkt inden næste generalfor-
samling.  
 
§6. Vedtægtsændringer  
Ingen bemærkninger. VEDTAGET.  
§7. Bestyrelsen  
1. ingen bemærkninger  

2. ingen bemærkninger  

3. ingen bemærkninger: VEDTAGET  
 
§8. Bestyrelsens arbejde  
1. ingen bemærkninger  

2. ingen bemærkninger  

3. ingen bemærkninger  

4. ingen bemærkninger  

5. ingen bemærkninger: VEDTAGET  
 
§9. Økonomi  
1. ingen bemærkninger  

2. ingen bemærkninger  

3. Peter: Medlemskontingent pr. by, man finder selv ud af hvem der skal betale i byerne.  

4. Ingen bemærkninger. VEDTAGET  
 
§ 10. Viborg Landsbysammenslutnings nedlæggelse.  
VEDTAGET  
 
Samlet VEDTAGET.  
Pause med kaffe og småkager, kommunen var vært. Snakken gik livlig.  



 

Næst efter var der valg til bestyrelsen.  
Følgende blev valgt:  
Knud Erik Christensen, Ravnstrup  
Peter Skovmus Nielsen, Karup  
Ole Bent Sørensen, Rødkærsbro  
Ingrid Bøgevig, Fristrup  
Ida Korgaard, Hvam  
Inge Lise Sterup, Havredal  
Birte Philips, Knudby  
Gitte Hagsholm, Hammershøj  
Lone Kastberg, Møldrup  
Suppleanter:  
Michael Hildebrandt Troelsen, Rindsholm  
Jimmie Andersen, Kvorning  
Revisor:  
Oda Thomsen, Kjeldbjerg  
Revisorsuppleant:  
Inga Jepsen, Sdr Resen  
 
Evt.: Otto: Vi skal give en hånd til dem som har arbejdet med oprettelse af denne forening.  
 
Lone: Tak for den gode opbakning. Tak til Martin og Ida.  
Tak for i aften. 


