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Emne 

0. Åbning  
 Formanden, Winnie Nielsen, åbnede mødet og ønskede de deltagende foreninger velkomne. 

Beklagede også at mødet blev forsinket grundet corona situationen.  
 
28 personer fra 21 foreninger havde mødt op. Byforum har p.t. 28 medlemsforeninger. 
 

1. Valg af dirigent 
 Bestyrelsen foreslog Søren K. Andersen, som blev valgt. 

 

2. Valg af referent 
 Michael Højbjerg blev foreslået og valgt. 

 

3. Bestyrelsens beretning 
 Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. (Se bilag 1)  

 
Ole Kronborg gav også et ”lysshow” og fortalte om bypedellernes mange initiativer under 
sæsonen.  
 

4. Regnskabsforelæggelse og budget 
 Kassereren forelagde regnskabet for 2019. (Se bilag 2) 

 
Der foreligger ikke et budget for 2020. Bestyrelsen lovede dog at publicere denne på 
hjemmesiden snarest. 
 

5. Fastlæggelse af kontingent for næste år. 
 Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet for 2021 på kr. 100:- per forening. 

Dette blev besluttet.  
 

6. Indkomne forslag 
 Der var ingen indkomne forslag. 

 

7. Valg til bestyrelse for 2 år 
 Frank Larsen og Michael Højbjerg blev genvalgt. 

Jeanette Nørgaard blev foreslået af bestyrelsen som erstatter for Dennis Lind Pedersen. Jeanette 
blev valgt i enighed, uden modkandidater. 
 
(Winnie Nielsen og Johnny F. Andresen var ikke på valg i år). 
 

  



 

    
 

8. Valg af suppleant for 1 år 
 Martin Ditlevsen blev genvalgt. 

 

9. Valg af bilagskontrollant for 1 år 
 Jens Jørgen Jeppesen blev genvalgt. 

 

10. Valg af bilagskontrollant suppleant for 1 år 
 Ole Aagaard blev genvalgt. 

 

11. Eventuelt 
 Dorte S. S. Olsen informerede omkring status på Kølvrå gamle skole. Den ældste del af skolen vil 

blive revet ned. Målet er ikke at konkurrere med eksisterende tilbud, men at skabe rammer for 
foreninger og aktiviteter der behøver faste lokaler. Et forslag har været modeljernbane, men 
andre forslag modtages gerne. Formelt navn er endnu ikke fastsat. 
 
Frank Larsen informerede omkring nye muligheder i byernes fælles kalender www.kkak.dk hvor 
man nu kan klikke sig videre og se aktivitetens opslag fra infoskærmene, så man er fri for at stå 
15 minutter ude i regnet for at se info om aktiviteten. Frank henstillede også til foreningerne at 
bruge denne mulighed når man lægger op.  
 
På spørgsmål omkring bilværkstedet ved indkørsel til Karup så kunne det informeres at der helt 
for nylig kommet en ny indehavere og denne er ops på problemet med de gamle biler etc., og har 
i sind at løbende gøre noget ved det.  
 
Desuden taltes om samlingssteder og koordinering mellem byerne og bytte af aktiviteter. Samt 
vigtighederne af fokus på de unge mennesker, hvor tidligere aktivitetsmuligheder er forsvundet. 
 

12.  Afslutning 
 Formanden takkede Søren K. Andersen for hvervet som ordstyrer under mødet, samt takkede 

alle deltagere for fremmødet. 
 

 

  

http://www.kkak.dk/


 

    
 

Bilag 1 – Formandens beretning 
 
Velkommen til generalforsamling i Karup-Kølvrå Byforum 
 
Vi var jo som så mange andre foreninger nød til at udskyde den pga covid-19 
 
Vi havde vores stiftende generalforsamling tilbage i marts sidste år, hvor hele 21 foreninger var 
repræsenteret. 
 
Her fik vi valgt en bestyrelse, som består af Dennis, Frank, Michael, Johnny, Martin og Jeg selv. 
 
Og hvad har vi så lavet indtil nu: 
 
Vi har fået oprettet foreningen officielt, vi har lavet en samarbejdsaftale med Viborg kommune, vi har fået 
cvr nr samt bankkonti. Vi har fået lavet en hjemmeside og en facebook side, hvor man kan følge med i hvad 
der sker. På vores hjemmeside kan man se hvilke foreninger der er med i byforum, samt man kan også her 
finde vores kontakt oplysninger. 
 
Vi har fået bevilliget 10.000,- af kommunen til at komme i gang. 
 
Der var stor interesse for, at vi fik et system hvor vi kunne være med til at udbrede de aktiviteter der er i de 
forskellige foreninger og derfor har vi arbejdet hårdt på at få infoskærme op på strategiske steder i byerne. 
Dette også for at de enkelte foreninger kunne koordinere således at man ikke laver lignede aktivitet på 
samme dag. Vi har infoskærme op i Rema, Skoen, forsamlingshuset i Karup, seniorhuset, i medborgerhuset 
i Kølvrå, Kølvrå friluftsbad samt på Hessellund Søcamping. 
 
Derudover har vi fået lavet vores eget logo, som Betina Lehmann fra Tegneværkstedet har designet. Vi har 
valgt Urfuglen, da den var med i byvåbnet for det gamle Karup kommune, samt der er flere foreninger i 
området der benytter sig af den. 
 
Så har vi fået rigtig godt gang i vores bypedeller, som gør et kæmpe stykke arbejde med bl.a. at forskønne 
byerne. Vi har sammen med VIB-land indgået en aftale med Viborg kommune om at få refunderet vores 
forsikringspræmie, således at vi nu har mulighed for at forsikre bypedellerne.   
 
Vi havde et borgermøde i oktober sidste år, hvor vi bad om forslag til hvad vi i byforum skulle arbejde 
videre med. Nogle af tingene er allerede sat i værk i form af vores infoskærm samt kalenderen. Andre 
arbejdes der stadig på. 
 
Vi var til landsbytopmøde i Vestervig i oktober 2019. 
 
Og så har vi været til landsbykonference igen i år i Tange. 
 
Så havde vi møde med Viborg kommune i går. Vi deltager i et nyt projekt om at skabe en større 
sammenhæng i udviklingen af byerne. Projektet går ud på at gøre Karup-Kølvrå til et attraktivt sted at leve 
og bo. I projektet deltager folk fra forskellige afdelinger, således at vi får et helhedssyn. I den forbindelse vil 
der snarest blive indkaldt til et borgermøde d 8 oktober. Vi vil gerne opfordre foreningerne til at få folk til at 
deltage, så vi kan få en masse ideer.  



 

    
 

Bilag 2 – Regnskab for 2019 

Årsregnskab 2019 Karup-Kølvrå Byforum  

    

Indtægter    

 Kommunen Kr. 10.000,00 

 Medlemsgebyr Forening Kr. 1.900,00 

 Medlemsgebyr Info skærme Kr. 6.900,00 

    

 Indtægter i alt 2019 Kr. 18.800,00 

    

Udgifter    

 Opsamlet gebyr til banken Kr. 313,27 

 IT-Skærme Kr. 10.467,50 

 IT-Hjemmeside Kr. 420,50 

 Repræsentationskonto Kr. 242,65 

    

 Udgifter i alt 2019 Kr. 11.443,82 

 

Indtægter – udgifter 2019 Kr. 7.356,08 

 

Udfærdiget af kasserer Sep. 2020 

Johnny F. Andresen 

 


