Generalforsamling 03. april 2019, Foulum-Formyre Kulturhus.
Lone Kastberg bød velkommen til generalforsamlingen og velkommen til Rasmus Johnsen fra Cold Hawai. Rasmus
Johnsen sørgede for, at vi blev guidet igennem forvandlingen i Thy, hvor Cold Hawai er blevet områdets kendemærke,
der trækker nye turister og nye beboere til området. Et meget spændende foredrag, der gav inspiration til vores
arbejde.

Generalforsamling
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Martin Ditlevsen blev valgt som dirigent og han startede med at konstatere at generalforsamlingen var
lovlig indkaldt. Dirigenten orienterede om, at det kun er repræsentanterne, der har stemmeret.
Valg af referent, Inger Skamris blev valgt. Dirigenten foreslog at stemmetællere vælges, hvis der bliver brug
for det, det blev enstemmigt vedtaget.
2. Formandens beretning ved formand Lone Kastberg
Lone Kastberg aflagde beretning om 2018 og orienterede også om aktiviteter i 2019.
2018 har været et aktivt år i forhold til Vibland både internt og i forhold til externe samarbejdspartnere. Der
har bl.a. været holdt møder med det nye Landdistriktsudvalg, med Viborg Handel. Formanden har deltaget i
møder med Landdistrikternes Fællesråd. Bestyrelsen har deltaget i forskellige byer om Årets Lokalområde,
og Lokaldysten. Der har været afholdt repræsentantskabs-møder og et fællesmøde med 120 deltagere.
Sammenslutningen kaldes nu Vibland i daglig tale og ved en konkurrence vandt sloganet ”Vibland –
landsbyliv i udvikling”.
I en orientering om de første måneder i 2019 oplyste Lone, at hun har deltaget i en høring i Folketinget
vedrørende de 17 anbefalinger fra udvalget ”Danmark i bedre balance” og hun har på Viblands vegne
modtaget Andelskassernes ” Sammen kan vi mere””, en anerkendelse af det store arbejde, der udføres i
Vibland. Det meste af bestyrelsen deltog i den vellykkede Landdistriktskonference på Energimuseet.
Kommende aktiviteter
8. april skal formanden deltage i optagelse til Mads og Monopolet på Rindsholm kro. Temaet er Danmark i
balance.
Der laves workshop om Landsbypedel ordningen og kurser i hjemmeside og bogholderi
Beretningen blev taget til efterretning.
3. Regnskab og budget ved kasserer Ingrid Bøgevig
Kassereren gennemgik det uddelte regnskab, det blev enstemmigt vedtaget.
Kasserenen gennemgik budgettet, det blev enstemmigt vedtaget.

4. Fastsættelse af evt. kontingent ved Jesper Bech
Bestyrelsen har drøftet Landdistriktsudvalgets krav om egenfinansiering og evt. kontingent. Bestyrelsen har
fundet egenfinansiering for 2019, og foreslår derfor at der ikke skal være medlemskontingent for 2019.
Bestyrelsen er bekymret for, at et evt. kontingent vil medføre udmeldelse af Vibland. En af
repræsentanterne gjorde opmærksom på, at man godt kunne forvente større tilskud fra Viborg Kommune,
fordi Viband blandt andet er med til at markedsføre Viborg Kommune ude i landet ved at deltaget i
arrangementer i Folketinget, Landdistrikternes Fællesråd m.m. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt, at
der ikke opkræves kontingent for 2019.
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5. Indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg Jesper Bech og Ida Korgaard og Inger Skamris. Jesper Bech og Ida Korgaard er villig til genvalg. Valgt
blev Jesper Bech, Romlund Ida Korgaard, Hvam og Kirsten Andersen, Klejtrup.
7. Valg af suppleanter
Valgt: Thomas Rosenslør, Skelhøje og Lisbet Jakobsen, Vejrumbro.
8. Valg af revisor
Genvalg af Oda Thomsen
9. Valg af revisorsuppleant
Genvalg af Frank Larsen
10. Evt.
Hjemmesiden er under opdatering, der vil komme en til- og framelding til nyhedsbreve.
Repræsentanterne skal huske at sende billede til hjemmesiden.
Nyhedsbreve udsendes løbende, send gerne input til brevene.
Spørgsmål om veste, paraplyer og kuglepenne. Veste og paraplyer kommer til salg.
En længere snak om nedlæggelse af Visit Viborg som destination, gav anledning til diskussion, og forslag til,
hvordan vi kan sikre at landdistrikterne får turisme opmærksomhed. Mange forslag om at gøre noget selv
og koordinere tiltag i landdistrikterne. Hanne Toksvig, Viborg Kommune, der deltog i GF, rejste sig og
uddybede begrundelsen for nedlæggelse af Visit Viborg, og meddelte at der tages hånd om det på anden
vis og der vil blive arbejdet med en plan omkring turisme.
Vibland har forslag om Turist i egen kommune. Et spørgsmål fra salen: kan vi som NGO organisere os på ny
omkring turisme, en sag som Vibland bør tage op.

Formanden takkede dirigenten og deltagerne for en god generalforsamling.

Godkendelse af referat

Dato:
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Underskrift, referent, Martin Ditlevsen
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