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Emne

0.

Åbning og indledning
Formanden, Winnie Nielsen, åbnede mødet og ønskede alle velkomne.

1.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Søren K. Andersen, som blev valgt.
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var indkald og beslutningsdygtig i henhold
til vedtægterne.
I alt deltog 13 personer fra 11 foreninger.

2.

Valg af referent
Ulrik Villadsgaard blev foreslået og valgt.

3.

Bestyrelsens beretning
Beretningen blev fremlagt af formanden Winnie Nielsen.












Foreningen har p.t. 29 medlemmer fra begge byer.
Grundet Corona restriktionerne, så blev den sidste generalforsamling afholdt den 28/92021.
Selvom restriktionerne har givet en dæmper på aktiviteterne, har det alligevel været
muligt at i mindre grupper gennemføre arbejdet med helhedsplanen for Karup-Kølvrå
med kommunen, og nu er den ved at være klar til at blive ført ud i livet i løbet af 22 og
23. Penge er bevilget til mange aktiviteter i begge byer.
Vi har skiftet bankforbindelse for at spare penge til gebyr
Der har været en byvandring med kommunen, for at se på de ting der burde laves og vi
følger op på det.
Vi planlægger i år Lokaldysten den 4/5-22 og håber at rigtig mange vil bakke op – næste
år planlægges den så i Kølvrå.
Vi har modtaget donation fra Lions på kr. 5000,00.
Vi har deltaget i Landdistriks Konference i Tange, hvor der kom mange gode ideer bla. op
start af Juniorråd, fra en tidlig alder.
Vi har fået overdraget afholdelse af fastelavnsarrangement, hvilket igen i år blev en stor
succes og derfor arbejder vi også videre omkring afholdelse af julemesse.
Vil gerne opfordre alle foreninger til at være åbne overfor flygtninge fra Ukraine, og
invitere dem til arrangementer. Gode ideer til at lave noget for dem modtages gerne.
Efter hvad vi har fået oplyst er der dog kun ca. 17 her i området og de skulle være privat
indkvarteret.
Beretningen godkendt!

4.

Regnskabsforelæggelse og budget
Michael Højbjerg gennemgik regnskab for 2021.
Regnskabet viser indtægter for kr.13.275,00 og udgifter for kr. 16.655.
Kassebeholdning pr. 1/1-22 7.791,79.
Budget for 2022 fremlagdes også. Her forventer vi et mindre overskud.
Se vedlagt regnskab og budget.
Regnskab og budget godkendt!

5.

Fastlæggelse af kontingent for næste år
Bestyrelsen indstillede at vi kører videre med nuværende kontingent på kr. 150 /år/forening.
Dette blev godkendt af mødet.

6.

Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogle forslag.

7.

Valg til bestyrelse for 2 år
På valg var:
Frank Larsen – modtager genvalg
Michael Højbjerg – modtager genvalg
Jeanette Nørgaard – modtager genvalg
Alle 3 blev genvalgt!

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
Frank Larsen:
Preben Hansen stopper med flaghejsning i Karup efter 32 år og derfor har Karup Borge-&
Erhvervsforening besluttet at overgive flagstangen til Byforum. Vi udsender senere et brev til
foreningerne og håber vi på den måde kan få samlet en gruppe som vil deltage, så flaghejsningen
kan fortsætte.

Fastelavnsfesten som den blev lavet i år i Byforums regi skal køre videre.
Sct. Hans i år bliver stort i Karup med Prinsens Musikkorps, som kommer og spiller i Lunden. Vi
snakker med Friluftsbadet i Kølvrå, men det er nok ikke muligt at slå Sct. Hans arrangementerne
sammen, så de skal nok laves begge steder, også fremover.
Frank og Martin har haft møde med Mette Nielsen fra byrådet, og hun foreslog et byeftersyn.
Frank har været på byeftersyn med den ansvarlige fra kommunen Benedikte, og de var i 1,5 time
rundt i det meste af Karup, for at se på mangler og ting der burde gøres.
Nåede desværre ikke til Kølvrå, hvilket må prioriteres næste gang.
Efterfølgende har Frank og Martin haft møde med Torsten Nielsen, som er formand for Teknisk
Forvaltning angående forskellige ting:
Kastanievej.
Fodgængerfelt ved tidligere posthus.
Ledvogterhuset – om det ikke kunne bruges af Falck som vagtstue.
Vi følger i Byforum op på det.
Søren K. Andersen:
Der er bevilget kr. 200.000,00 til cykelsti på Engholmvej – stien skal føres hvor der i dag er fliser,
så den bliver sammenhængende.
Martin Ditlevsen:
Kommunen vil fjerne træerne i Østergade, men skal der ikke informeres om det før det går i
gang. Kommunen vil rette fortove op efter træfældning iflg. Frank Larsen.

12.

Winnie Nielsen:
Skolebussen: Skal det offentligøres i medierne at alle må køre med dem også selv om man er på
handel – bør KKBF gøre opmærksom på det.
Afslutning
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden sluttede generalforsamlingen af med at takke de fremmødte.

