Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Voerladegård og omegns
beboerforening d. 3.4.2017
Deltagere: Lise Krebs, Thomas Hedevang, Peter Glibstrup, Søren S. Bording og Eva Jørgensen
Afbrud: Lars Ulsø og Anders V. Brandt-Clausen
Mødet blev indledt med at bestyrelsen konstituerede sig. Peter Glibstrup blev valgt som
formand og Eva Jørgensen blev valgt som sekretær. Posten som kasserer er fortsat ikke besat.
Der afventes en drøftelse med Lars Ulsø og Anders V. Brandt-Clausen. Bemærk at
hjertestarteren hører under kasserens ansvarsområde.
Efter konstitueringen gennemgik bestyrelsen de forslag, den samlede beboerforening havde
bragt i spil på mødet. De forskellige forslag blev kategoriseret under ni forskellige overordnede
emner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ældreområdet
Grundsalg
Sport
Kultur
Kommunikation
Skole/foreninger
Forskønnelse + natur
Socialt samlingspunkt
Trafik

De enkelte medlemmer i bestyrelsen tilkendegav herefter, hvilken kategori de havde den
største interesse i. Herefter valgte bestyrelsen at etablere fire udvalg. Disse udvalg specificerer
hvilke kategorier, der først og fremmest vil blive arbejdet med. De forskellige tiltag fra de
øvrige kategorier vil afvente at blive iværksat. Baggrunden for at udvælge enkelte kategorier
og satse på dem til en start er, at vi herved sikrer en målrettet indsats. Herudover blev det
drøftet, om der skal fastsættes en fast profil for beboerforeningen, hvor vores hovedfokus skal
ligge.
Udvalg:
1. Grundsalg
a. Anders er foreslået som repræsentant fra bestyrelsen
b. Der skal arbejdes på at øge interessen for grundene og der skal eventuelt
etableres kontakt til kommunen i forhold til en ændring af lokalplanen
2. Kommunikation
a. Søren er valgt som repræsentant fra bestyrelsen
b. Sten har ytret at ville hjælpe i forhold til kontakt med pressen mm.
c. Voerbladet hører under dette udvalg
3. Forskønnelse
a. Peter og Lise er valgt som repræsentanter fra bestyrelsen
4. Socialt samlingspunkt
a. Thomas og Eva er valgt som repræsentanter fra bestyrelsen
5. Trafik

a. Der er tale om et langsigtet mål  cykelsti til Dørup og på sigt gerne
Skanderborg

Det blev i øvrigt besluttet, at Eva sørger for at registrere foreningen samt at etablere en
doodle, således at næste møde i bestyrelsen kan blive datosat. Herudover blev der truffet
beslutning om, at når bestyrelsen nærmere har fastlagt de første indsatser, vil
beboerforeningen i Dørup samt i Voervadsbro blive indbudt til et fælles bestyrelsesmøde med
henblik på et fælles samarbejde.
Inden næste møde er det aftalt, at udvalgene udarbejder en handleplan og nogle konkrete
forslag i forhold til det arbejde, der skal iværksættes.

Referent: Eva Jørgensen

