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Generalforsamling Ulstrup Lokalråd 

25. februar 2019 fra 19:00 til 20:00, Ulstrup Hallens klublokale 

Dagsorden 

 1.  Valg af dirigent 
 2.  Lokalrådets beretning 
 3.  Godkendelse af regnskab  
 4.  Indkomne forslag  
 5.  Valg til lokalråd  - På valg er: 
  Tommy Nyegaard 
  Carsten Juul Christensen 
  Thorbjørn Lager  
  Carsten Nedergaard Christensen 
 6.  Valg af suppleanter – På valg er: 
  Ole M. Piihl  
  Brian Meilby 
 7.  Valg af to revisorer 
  Birthe Kjær 
  Sonja Boye 
 8.  Eventuelt 
Ad. 1 
Claus Poulsen blev valgt som dirigent  
 
Ad. 2 
Formanden aflagde bestyrelsens beretning:  

Der er et år siden at Ulstrup Lokalråd den 25. februar 2018 afholdtes en velbesøgt workshop, hvor 
både borgere og politikere diskuterede, hvad der kunne gøres for at markedsføre Ulstrup som en 
attraktiv bopælsby.  

Hvad er der sket siden da? 
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen og pladserne blev fordelt ud 
fra medlemmernes interesser og efter den tid, de havde mulighed for at investere i lokalrådet.  Vi 
har også trukket på eksterne kræfter, bland andet har Klaus Kristensen fortsat ført vores regnskab, 
det gjorde det noget nemmer i forhold til vores bank – tak for hjælpen.  

Lokalrådet har i det forløbne år afholdt bestyrelsesmøder, sædvanligvis hver anden måned. 

Arbejdsgrupperne 
De nedsatte arbejdsgrupper har været i gang i et år, og der har været en del succeser! 

Initiativer til børn og Unge  
Her er etableret Natteravne Ulstrup som en del af Lokalrådet, og Ulstrup Hallerne har velvilligt 
stillet lokale til rådighed for ravnene. Det er dejligt, at der er voksne mennesker, der vil støtte op. 
Ravnene vil nu gå på egne vinger, og der afholdes stiftende generalforsamling for Natteravne 
Ulstrup umiddelbart efter Lokalrådets generalforsamling. 

Markedsføringsgruppen og lokalrådets økonomi. 
Har udarbejdet materiale, der fortæller om Ulstrups fordele, der er indsamlet midler blandt 
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borgerne, som har været meget rundhåndede. Byens julebelysning har været oppe, hvor der er 
borgere der velvilligt har stillet arbejdskraft og lagerplads til rådighed. Det er absolut et tiltag der 
har værdi for byen, og som også spejderne har fornøjelse af i forbindelse med deres juleaktivitet 
på torvet og som gerne skal fortsætte. 

Ulstrup kalenderen kører stadig lidt på vågeblus – her er Gitte Appel kontaktperson som den der 
fortrinsvis opretter arrangementer, men kendskabet til kalenderen er endnu ikke så udbredt som 
det kunne ønskes. Hjemmesiden kører også lidt på lavt blus, men der er god aktivitet på facebook 
siderne. 

Lokale projekter - Medborgerhus 
Lokalrådet har for første gang i 2018 deltaget i den landsdækkende affaldsindsamling, ligesom vi 
har været i kontakt med Favrskov Kommune i forbindelse med de mange tiltag, der er i byen. Vi er 
meget glade for de gode faciliteter ved Gudenåen og den flotte nye bro. Vi glæder os til at høre, 
hvad der er muligt i forbindelse med etablering af åbadet på Dannebrogpladsen, og hele byen vil 
selvfølgelig bakke op om projektet. 

Favrskov kommune har besluttet at de gamle pavilloner og det gamle spejderhus skal brydes ned, 
da begge dele er i utrolig dårlig forfatning. Det nye medborgerhus på Solsortevej er nu klar til brug. 
Ulstrup Lokalråd har ikke haft nogen rolle ud over at stille budgetforslag og lave høringssvar, da vi 
ikke har været en af brugergrupperne, men vi bakker selvfølgelig op om huset, og håber det bliver 
til gavn for byen. 

Hvordan ser fremtiden ud for Ulstrup Lokalråd 
Lokalrådet har brugt meget energi på at tale økonomi, da vi jo er helt afhængig af de donationer vi 
kan søge hos borgerne og i fonde, og der er nogle af de løfter vi gav på workshoppen, som vi ikke 
har indfriet, lige som vi ikke helt har kunnet finde ud af hvordan vi skal definere vores rolle og om 
hvor vi skal hen.  

Mange kan måske mene at Lokalrådet har udlevet sig selv, da de projekter der er beskrevet i 
Strukturplanen for Ulstrup Gudenåen stort set er realiseret, men der er fortsat meget at tage fat 
på! 

Der foreligger nu en Cowi rapport om, hvorledes det er muligt at realisere åbadet. Her er der brug 
for lokalt engagement. Der skal arbejdes med fundraising, og vi vil gerne være med til at finde den 
bedste løsning.  

Favrskov kommune har lavet materiale, der markedsfører Ulstrup og omegn som et attraktivt 
bosætningsområde, og det er vi glade for. Fremadrettet bør borgerne i Ulstrup gå aktivt ind i den 
opgave, give input og vi kan måske selv lave noget. Det er nødvendigt, at vi får nye unge familier til 
Ulstrupområdet, så vi kan bevare en dynamisk skole og et attraktivt område. Heldigvis ser det ud 
som om, det er ved at lykkes. 

Der er nok at tage fat på – Lokalrådet har brug for nyt blod. Vi siger farvel til 4 
bestyrelsesmedlemmer, som af forskellige årsager har valgt at stoppe – Vi glæder os til at modtage 
nye aktive i Lokalrådet – som her har alle muligheder for at påvirke lokalområdet i positiv retning. 

Bemærkningen blev taget til efterretning med en række supplerende bemærkninger. 
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Medborgerhuset på Solsortevej 

Søren Gade: Bygningen Solsortevej er ved at være på plads. 

KFUK spejdere og Røde Kors nørklere mfl. er ved at flytte ind.  

Herefter skal det vurderes, hvem der følger op. Barakkerne og spejderhuset skal rives ned. 

Lokalrådet håber på et godt arbejdslokale i bygningerne.  

Ad. 3 
Carsten N. Kristensen fremlagde regnskabet og uddybede et par af posterne. 

Vi sparer ikke op, men der er pt. et overskud på 21.000. 

Lokalforeningspuljen er målrettet oplysende arbejde, så der skal tænkes i workshop/uddannelse 

mm. 

Vi har arbejdet med minimere/at få lokale til at stå for de faste udgifter, herved er det lykkedes at 

få Bamsebo til at finansiere den ved Brugsen. Men det har knebet med at få servicedelen til at 

fungere. Der er snydt med serviceringen fra selskabets side. Det rettes der op på nu, dog får 

Lokalrådet en ekstra udgift på ca. kr. 4.000,- 

Ad. 4 

Punktet udgik, da der ikke var indkomne forslag.  

Ad. 5 
Tommy Nyegaard, Thorbjørn Lager, Carsen Nedergaard Kristensen og Carsten Juul Kristensen er på 

valg og genopstiller ikke.  

Følgende stilled op: Brian Mejlby, Stefan Lind, Torben Kristensen og Lisbeth Dube  

Alle valgtes med akklamation. 

Ad. 6 
Brian Meilby er valgt som bestyrelsesmedlem, derfor nyvalg til Tommy Nygaard 

Ad. 7 
Nyvalg til begge revisorer. 

Ole Krogh og Carsten Nedergaard Kristensen valgt. 

Ad. 8 - Eventuelt: 

Ole Krogh: Spørger til fællesmøde med de andre foreninger. Der er mange fællesnævnere vi kan 

koordinere. Eksempel: Hjertestarter kurser. Ole foreslår, at lokalrådet er primus motor i forhold til 

at indkalde. Der foreslås regelmæssige møder hvert halve eller hele år. 

Freddie Hansen: Foreslår et slogan/konkurrence. ”Ulstrup ved Gudenåen” er allerede i spil. 

Torben Kristensen opfordrer til at byskiltene friskes op, og han kender folk i byen, der gerne vil 

vaske skilte og holde dem ved lige. Det får kommunen ikke gjort. Vi skal ligeledes få mere på 

facebook. 

Freddie: Hvad er status på trækstien, kommer der mere? Søren Gade fortæller om et politisk 

forslag om træksti fra Kællinghøl og nedstrøms, samt fokus på bedre parkeringsmuligheder, 

lodsejergodkendelser mm. Hertil et løst forslag om en bro ved Bamsebo. Der er ikke planer om 

træksti mod Åbro. 


