Generalforsamling i Lokalrådet for Grønbjerg-Langelund 03.maj 2019
Referat:
Fremmødte: 32 deltog i generalforsamlingen.
Generalforsamlingen var annonceret i Give Avis den 15.04. 2019
1. Valg af dirigent: Knud Speedtsberg
2. Valg af referent: Sussi Lang
3. Valg af 2 stemmetællere: Afvente om det bliver nødvendig
4. Lokalrådets beretning ved formanden:
Formandens beretning:
Et lille halvt år er der gået siden det nye Lokalråd for Grønbjerg og Langelund så dagens
lys. Et spændende, travlt og udfordrende halvt år med fuld fart på. Listen af afholdte
arrangementer siden konstitueringen tilbage i november er meget lang. Dette vil jeg
komme ind på senere.
Vi er rigtig glade for den store opbakning der var og har været til etableringen af det nye
lokalråd. Det giver lidt ro på bagsmækken. Vi synes selv at vi er et godt hold. Vi har hver
vores styrker og kommer alle med forskellig erfaring, som vi forsøger at bringe i spil i
bestyrelsen på bedste måde.
Strukturen i lokalrådet er at der afholdes 4 årlige møder, hvortil der fra de andre foreninger
også er repræsenteret en person. Disse møder skaber et bindeled på tværs af
foreningerne, således vi alle bliver opdateret på hvad hinanden laver, og dermed også
nemt kan hjælpe hinanden med opgaver og arrangementer. Derudover mødes vi 7 i
lokalrådet efter behov optil arrangementer eller hvis der er andre ting som kræver
opmærksomhed. Derudover er lokalrådet jo også Grønbjerg Langelunds talerør ind til
kommunen.
Visionen for fremtiden i lokalrådet er at forsøge at indlemme så mange som muligt af jer
borgere i vores arrangementer, såvel i planlægning og i deltagelse. Vi tror på at det vil
skabe en form for ejerskab af hele vores dejlige område her i Grønbjerg Langelund, samt
højne fællesskabet og fællesskabsfølelsen hos alle, både børn og voksne. Vi skal vise
vores børn at ”sammen kan vi” og at det er sejt at bo i Grønbjerg Langelund.
Som sagt har det første halve år været travlt med rigtig mange arrangementer. Det har
gjort at vi er løbet ind i nogle små udfordringer på den administrative front, da vi
simpelthen har prioriteret tiden på arrangementerne. Selvom mange af arrangementerne
jo har været afholdt før i den tidligere borgerforening og lokalråd, også med mange af os
nuværende bestyrelsesmedlemmer, har vi måtte sande at man i alt nyt lige skal finde sig til
rette. Omvendt er det jo egentlig kun et positivt problem med så mange arrangementer i
vores lille samfund. Det siger jo lidt om hvad vi sammen kan 😊 Vi forsøger at forbedre os
på det punkt så hurtigt som muligt, og da efteråret byder på knap så mange
arrangementer som i foråret er det noget vi vil prioritere.
Og nu til de mange arrangementer efter vores konstituering.
• 1 arrangement var bankospil som lige akkurat løb rundt. Modsat tidligere år
forsøgte vi os med eftermiddagsbanko, og tilbagemeldingerne var generelt positive
for det.
• I starten af december var der juletræsfest i hallen som var en stor succes. En
masse børn, forældre og bedsteforældre var med til at skyde december måned i
gang på en hyggelig og festlig måde med julesange, dans om juletræet,
juledekorationer og besøg af julemanden. En stor succes
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I januar blev vi verdensmestre i herre håndbold. Det valgte ca. 60 børn og voksne
at overvære, i festlige rød hvide farver i aulaen, en søndag aften i januar. Der blev
solgt både aftensmad og vinderøl og sodavand i kiosken. Det var en rigtig god
aften, som hurtigt og spontant blev stablet på benene efter sejren i semifinalen 2
dage forinden.
I februar blev det årlige loppemarked afholdt. En intens og god handelsdag som det
altid plejer at være, men samtidig også et kæmpe arrangement som kræver et utal
af frivillige i rigtig mange dage. Stor ros og tak til alle som hjalp og deltog
I marts blev der igen i år afholdt børne MGP for børnene i aulaen. En festlig dag for
børnene og jeg tror også de voksne som var med havde en sjov aften. Lokalrådet
støttede økonomisk op omkring dette.
I samme weekend var det fastelavn som altid bliver planlagt sammen med
spejderne og menighedsrådet. I år var ingen undtagelse og det var som altid
hyggeligt og sjovt, om end der var et mindre problem med nogle manglende
fastelavnsboller 😊 Men sammen fik vi også løst dette, så det alt i alt blev en god
dag
I marts måned blev den årlige revy også afholdt. Som altid en sjov, glad og festlig
aften med humor og selvironi fra vores lille samfund og nabo samfund.
Så blev der afholdt et Nerf-War arrangement for børn i hallen. Hallen blev for en
eftermiddag omdannet til en ren krigsbane med skjulesteder, høj musik og en
masse skydegale børn som fik sig en rigtig god oplevelse. Lokalrådet støttede med
skumpatroner til pistoler og geværer.
Så har der været afholdt ”affaldsindsamling i naturen”. Et par hyggelige timer hvor vi
børn og voksne sammen hjælpes om at forskønne vores dejlige natur herude, og
efterfølgende nyder en velfortjent grillpølse og øl.

Af fremtidige arrangementer kommer for sommeren og efteråret/vinter kommer Sankt
Hans, aktiv dage, halloween, måske en fællesspisning mere, bankospil og juletræsfest.
Derudover alt det ind imellem, og skulle nogle have lyst til at stable noget på benene, er
det ikke utænkeligt at lokalrådet vil støtte økonomisk op om dette.
Som afslutning vil lokalrådet gerne sige tusind tak til og for jer alle sammen. Tak til alle
som har hjulpet, planlagt og deltaget. I ved alle sammen hvem I er. Tak for alle former for
bidrag til vores fællesskab her i Grønbjerg Langelund.
Derudover skal jeg opfordre alle til at bruge vores nye samlede facebook side. Vi ser
meget gerne at alt hvad der er relevant for området og for os alle sammen, bliver lagt op
på denne side. Det være sig både som privat og de forskellige foreninger. Vi har selv
forsøgt at opprioritere vores arrangementer og informationer på den side.
Tak fordi I støtter op.

5. Forelæggelse af årsregnskab:
Regnskab for Lokalrådet:
I 2018 var der indtægter i Lokalrådet på i alt 29.694 kr. Indtægterne kom fra
Kommunens tilskud på 10.000 kr, Aktive dage gav et overskud samt sammenlægning
med Borgerforeningen.
I 2018 var der udgifter på 22.751 kr. De dækker over to generalforsamlinger,
forplejning møder, velkomstmapper, bankospil, juleudsmykning. (obs. Posten på
forplejning er stor da der ligger en regning for aktive dage fra 2017).
Samlet set gav det et overskud for året på 6.943. Beholdning ved årsskiftet er
således 27.670 kr.

6. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag modtaget
7. Valg af bestyrelse: På valg: Jonas Winther Julius, Kenneth Abildgaard,
Mette Hyldegård og Betina Boye Jensen.
Alle modtog genvalg
8. Valg af revisor (vælges for 2 år) På valg: Preben Klausen - Genvalgt
samt suppleant (1 år) Poul Erik Madsen - Genvalgt
9. Eventuelt: Der blev forespurgt om hvem der tager sig af kummerne og
flagstængerne ved indfaldsvejene. Dette bliver der talt om på bestyrelsesmødet.
Der skal opfordring på Facebook til folk om at hejse flag til konfirmationen.
Vi fik et forslag om evt. åbent hus med rundvisning på Elkjærskolen for at få at vide
hvad der skal foregå i den nye specialafdeling inden den starter efter sommerferien.

Referent 05. maj 2019
Sussi Lang

Dirigent
Knud Speedtsberg

