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Emne 

0. Åbning og indledning 
 Formanden, Winnie Nielsen, åbnede mødet, ønskede alle velkomne og hilste dagens taler, Søren 

Aakjær fra Viborg kommune, velkommen. 
 
Søren Aakjær gav en fyldestgørende status redegørelse for projektet ”Karup-Kølvrå – et mere 
attraktivt sted at bo”. Han kunne fortælle at projektet er finansieret af Økonomiudvalget og 
hvordan processen fungerer i det kommunale system, samt de tidligere positive erfaringer man 
har fra lignende tværgående projekter i kommunen.  
 

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 16 personer fra 13 foreninger. 
 

2. Valg af referent 
 Michael Højbjerg 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 generalforsamlingen i 2020 senere lagt til den 
10/9-20 og det samme skete i år.  

• 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 (som Søren Aakjær tidligere præsenteret) i henhold til tidsplanen.  

• Vi har fået henvendelse fra en borger omkring brug af skolebusser for de børn der er lige 
over aldersgrænsen, hvor busserne alligevel kører. En kontakt til byrådsmedlem Anders 
Bertel, betød at i den nye skolebuskontrakt fra efteråret, så bliver busserne ”åbne”, 
således at ledige pladser kan bruges af andre.  

• Der har været en del polemik omkring knallertkørsel på hovedvejen kontra Alhedestien. I 
Viborg kommune har det været forbudt, medens i Herning kommune tilladt/påbudt. 
Efter henvendelse til Viborg kommune, så er knallert forbudt skiltene nu fjernet 
(undtaget den korte strækning forbi Biblioteksparken og Karup skole, hvor knallerter 
stadig henvises til Genvej).  



 

    
 

• Vi har også haft en dialog med Viborg kommune omkring et fodgængerfelt ved 
stoppestedet på Viborgvej ved det gamle posthus. Da Viborgvej er en statsvej, så skulle 
sagen videre til Vejdirektoratet, som dog, indtil videre, siger blankt nej.  

• Vi havde en ekstraordinær generalforsamling virtuelt via Teams den 6/5, da der skulle 
vælges nye repræsentanter fra byerne til Viborg Landsbysammenslutning (VibLand). 
Valget faldt på Allan Thomsen fra Kølvrå og Michael Højbjerg fra Karup.  

• Kommunens landdistriktsudvalg har valgt at ophøre med det årlige tilskud til byernes 
talerør, så vi får ikke noget tilskud i 2021 og fremover. Samtidigt med at vi er blevet 
adviseret en meget kraftig forhøjelse af månedsafgifter til banken. Det gør at vi desværre 
må indstille til en forhøjelse af kontingentet, samt at vi kikker på et bankbytte.  

• For fremtiden så har vi selvfølgelig arbejdet med helhedsplanen, der nok kommer til at 
kræve en hel del arbejde for bestyrelsen. 

• Videre så er vi lige startet et arbejde omkring at kunne få ”nogen” til at opstille offentlige 
lade standere til el-biler i byerne.  

• I arbejdet med information til nytilflyttede er vi i gang med at se på mulighederne for en 
årlig lokalhåndbog, med information om foreninger, lokal service etc.  

 

4. Regnskabsforelæggelse og budget 
 Michael Højbjerg gennemgik regnskab for 2020 og budget for 2021. 

 
År 2020 var et meget atypisk år. Ikke primært grundet corona, men derimod store 
engangsudgifter for informationssystemet samt forandret betaling af infosystem hvor betaling til 
leverandør og opkrævning fra medlemmer ligger i forskellige år. 
 
Videre overtog byforum kasse og økonomi for bypedellerne fra den gamle 
Handelsstandsforening under året. 
 
Grundet de store engangsudgifter ender året desværre med et underskud. Foreningen har dog 
stadig en god likviditet.  
 
Budget for 2021 fremlagdes også. Her forventer vi et mindre underskud.  
 
Se vedlagt regnskab og budget.  
 

5. Fastlæggelse af kontingent for næste år 
 Bestyrelsen indstillede, med baggrund i manglende tilskud fra kommune og kraftigt forhøjede 

bank gebyrer, til et forhøjet kontingent for 2022 på 150 kr/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: 

Winnie Nielsen – modtager genvalg 
Johnny F. Andresen – modtager ikke genvalg 
 



 

    
 

Winnie Nielsen blev genvalgt. 
Ulrik Villadsgaard blev foreslået og valgt. 
 

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 
 Bankskift diskuteredes bredt. Mange forslag på bordet af banker og andre muligheder. Vi er dog i 

behov af en nemkonto for at modtage penge fra bl.a. kommunen og kan derfor ikke være uden 
en bank.  
 
Frank og Martin har haft besøg af Mette Nielsen fra byrådet. Snakkede dels omkring mangler fra 
den oprindelige byfornyelse, om forskellige ting der behøves at ageres på, f.eks. lygtepæle i 
Østergade, krydset Kastanievej/cykelsti, men hvor der ikke sker noget fra forvaltningen. Man 
snakkede også om at lave et s.k. ”Byeftersyn”.  
 
Ole Bypedel kunne også meddele om et møde for bypedellerne med kommunen for seks uger 
siden, hvor der ikke er kommet hverken referat eller action.  
 

12. Afslutning 
 Formanden takkede for god ro og orden, samt takkede de deltagende.  

 

 



 

    
 

 



 

    
 

 


