
 

    
 

 
Referat af stiftende generalforsamling Karup/Kølvrå Byforum tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 19:30 i Karup 

Kultur- og Forsamlingshus 

Velkomst ved Dennis Lind  
1. Valg af dirigent. Jens Jørgen Jeppesen foreslået og valgt. Stemmetæller blev valgt Ole Aagaard og 

Ole Sørensen. 

2. Valg af referent. Winnie Nielsen foreslået og valgt. 

3. Redegørelse for baggrunden for Foreningens stiftelse ved Dennis Lind. Det startede med kontakt 

fra Viborg erhvervsråd. Så blev der indkaldt til første møde, med en arbejdstitel der hed ”hvad vil 

Karup/Kølvrå med Karup/Kølvrå? ”. Man inviterede bychefen fra Bjerringbro som inspiration til et 

kommende samarbejde mellem de 2 byers foreninger. Det handler om at sammen står vi stærkere, 

og hvad kan vi gøre for de 2 byer i fremtiden. 

4. Forslag til vedtægter ved Michael Højbjerg. Der blev nedsat en arbejdsgruppe og her søgte man 

inspiration fra andre. Vedtægter blev gennemgået og tilpasset. Vedtægterne blev vedtaget. 

5. Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter ved Frank Larsen. Der blev nedsat en it-arbejdsgrupper, 

som arbejder på en fælles kalender samt infoskærme, der er på nuværende tidspunkt fundet 

økonomi til 4 skærme. Det kommer til at koste et indmeldelsesgebyr på kr. 250,- pr. forening og 

efterfølgende kr. 100,- årligt. Bettina Lehmann har lovet at lave forslag til logo og dette laves uden 

beregning. Forslag fra Martin Ditlevsen – indkalde til borgermøde.  

Bypedel ved Ole Kronborg. Baggrund for bypedel. Skal bl.a. forskønne byområder. Der skal tegnes 

en ansvarsforsikring i byforum. Alle må gerne hjælpe. Der søges tilskud til indkøb af redskaber for 

både Karup og Kølvrå. Der er pt. kun Ole, så meld jer som frivillig og tag gerne naboen med.   

6. Forslag til budget og kontingent ved Michael Højbjerg. Gennemgang af budget. Det blev vedtaget at 

kontingentet er kr. 100,- pr. forening pr. år for medlemskab af Byforum. Budgettet blev godkendt 

7. Valg af foreningens bestyrelse samt valg af suppleant: Michael Højbjerg valgt, Dennis Lind valgt, 

Frank Larsen valgt, Johnny Andresen valgt, Winnie Nielsen valgt og Martin Ditlevsen valgt som 

suppleant. 

8. Valg af bilagskontrollant. Jens Jørgen Jeppesen valgt, suppleant Ole Aagaard. 

9. Ønske om at indkaldelser til foreningerne, sendes til mindst to mail-adresser per forening, for at 

sikre levering til tiden. Peter Skovmos Nielsen fra Viborg Landsbysammenslutning refererer nu til 

Byforum.  

Afrunding ved Jens Jørgen Jeppesen. 

Karup-Kølvrå den 12. marts 2019 
 
Winnie Nielsen   Jens Jørgen Jeppesen 
Referent    Dirigent 
 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig og ser ud som følgende: 

Formand: Winnie Nielsen, valgt i bestyrelsen for 2 år 
Næstformand: Frank Larsen, valgt i bestyrelsen for 1år 
Sekretær: Michael Højbjerg, valgt i bestyrelsen for 1år 
Kasserer: Johnny Andresen, valgt i bestyrelsen for 2år 
Menigt bestyrelsesmedlem: Dennis Lind valgt i bestyrelsen for 1år 
Suppleant: Martin Ditlevsen valgt for 1år 


