
Borgerforeningen for Voerladegård og omegn

Referat fra

Ordinær Generalforsamling

Onsdag 25/1-2023 kl.19.30 i Voers Hus – forsamlingshuset

Antal fremmødte: 33 personer

Dagsorden jf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent – Steen Kjeldsen

Referent – Runa Olesen

Præsentation af nuværende bestyrelse: Brian, Louisa, Michael L., Peter G.

(Kaj?)

2. Formandens beretning, v. Brian

Bent Nielsen fra Skanderborg Kommune fortalte om stiprojektet, som

bestyrelsen – og et par frivillige (John, Henning og Brian) har arbejdet på,

længe.

Takket være donation på i alt ca. kr.362.000 kan 11km stisystem nu afmærkes.

Stien gennem Voerladegård er en del at et større stisystem,

”Gudenåstisystemet” – hvorpå man kan vandre ad sammenhængende stier fra

Rom gennem Voerladegård til Tronheim.

Brian foreslog en festlig indvielse af stierne omkring Voerladegård – Birthe

foreslog at indvie det nybyggede udeområde ved skolen, samtidigt.

I øvrigt en lang liste med nogle af de ting, som bestyrelsen har sat i værk og

arbejdet på. De, der har med veje og trafiksikkerhed at gøre, er indtil videre

strandet p.gr. af kommunens prioriteringer, som er begrænsede af økonomi ☹

• Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder, siden sidste generalforsamling

• De sidste penge (76.113 DKK fra Norlys) til gennemførelsen af stisystemet fase

1, er søgt og godkendt - i alt der er der fundet 362.437,50 DKK til projektet

• Flyers til fællesspisning og velkomstkomite om Borgerforeningen

• EU Varmepumpeprojekt, men infomøde og efterfølgende overdraget til

projektgruppen og Skanderborg Kommune

• Hjertestarter v. skolen, fusion med VIF
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• Der er fundet to nye web-mastere - Michael og Runa

• Mailliste på hjemmesiden

• Den nye kalender på hjemmesiden

• Klostermøllevej 60km zone

• Pullerter mellem vej og cykelsti til/fra Voervadsbro

• Cykelsti mellem Dørup og Voerladegård

• Fartdæmpning gennem byen

• ATK vogne fra tid til anden

• Skilt om fodgængerfælt ved Klostermøllevej

• Voer film er udgivet - find den på voerladegård.dk og YouTube

• Foreningssammenkomst i efteråret udskudt

• Fartmelder fra Voervadsbro def.

• Nærbox opsat (PostNord, DHL, Bring mf.)

• Opslagstavle ved nær-box’en (spejderhuset)

• Fællesvarme (fjernvarme) i Voerladegård (& green project)

• AV-udstyr til Voer-huset - tilsagn om 25.000, skal bruge ca. 80.000

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget, herunder fastsættelse af

kontingent. Peter Glibstrup, kasserer, orienterede om både regnskab og

budget. Begge godkendt

4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog, at der arbejdes (videre) på fælles fjernvarme for

husstande i Voerladegaard.

Brian, John og Mette vil fortsætte arbejdet, blev opfordret til at sælge

projektet – kraftigt – så flere bliver oplyst og interesserede.
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5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne (forslag, der ønskes

behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest

11/1-2023)

Birthe Jacobsen, foreslog, at ordlyden af foreningens formålsparagraf bliver

ændret, så det er mere tydeligt, hvad formålet er. Spørgsmålet blev uddybet

og formålet blev forsøgt forklaret. Omformulering i vedtægterne overlades til

den nye bestyrelse at sørge for.

I øvrigt blev det fortalt, at der har før været afholdt fællesmøder for alle

foreninger i området, for at koordinere og forventningsafstemme, hvem der

sørgede for hvilke opgaver. Men p.gr. af Covid og møder omkring hal

udvidelsen, er møderne ikke blevet afholdt de sidste 2 år. God idé at

genoptage et årligt fællesmøde.

6. Valg af bestyrelse og suppleant jf. §3

Peter Glibstrup foreslog den kommende bestyrelse at finde nogle

hjælpere/projektledere til at bryde projekterne ned, så opgaverne på

”ønskelisten” er nemmere at overskue – som prioriteres i samarbejde med

bestyrelsen, efter mulighed, evner og energi. Peter og Brian, overdrager de

nuværende opgaver og projekter, som den afgående bestyrelse har igangsat.

Alle 7 pladser i bestyrelsen var ledige, også 2 suppleantpladser, følgende

stillede op og blev valgt:

Steen K., Blegsø Banke

Nanna L., Damtoften

Line, Holmedal

Jonas, Gantrupvej

Anders, Tyndeleddet

Mathias – Steen spørger om bekræftelse

Camilla, Tyndeleddet – Anders spørger om bekræftelse

Henrik E., Kirstinelund - suppleant
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7. Valg af 2 revisorer

a. Mette, modtog genvalg

b. John, modtog genvalg

8. Eventuelt.

● Lene M.T. orienterede om velkomstkomiteen, som er 3 personer, der deler

opgaven med at byde ny tilflyttere velkommen til Voerladegaard og omegn.

Og så meddelte Lene, at hun fratræder, og at der er fundet en mulig

afløser.

● Henrik foreslår, at bestyrelsen på byens vegne frabeder sig at få flere

skærver hældt ud på vejene. Bred opbakning!

● Der var et spørgsmål til byggeprojektet overfor skolen, som Fabulas står for.

Der mangler en byggetilladelse, for at byggeriet kan sættes i gang. I øvrigt

kan man se mere om projektet på hjemmesiden:

https://fabulas.eu/loevfanget/

● Steen orienterede om et kommende foredrag om biodiversitet, som falder

fint i tråd med, at temaet for marts måneds udgave af Voers Blad er

”naturen omkring Voerladegaard.” 16. marts.

● Mette fortalte, at næste planlagte fællesspisning bliver d.6.marts.

● Der er gymnastikopvisning d.10. marts

● Og Birthe orienterede om et 60års jubilæum, som skal fejres

d.9.september.

● Herfra en opfordring til at følge med på byens kalender:

https://www.voerladegaard.dk/kalender/ og på facebook –

https://www.facebook.com/groups/voerladegaard - bl.a. og tilmelde sig

borgerforeningens mailliste: https://www.voerladegaard.dk (– scroll ned på

forsiden)

Mødet sluttede i rimelig god ro og orden, og i en optimistisk stemning –😊

Således opfattet af: Runa

Link til vedtægter og referater mm.:

https://www.voerladegaard.dk/borgerforeningen/
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