Referat generalforsamling LIU 27.marts 2017
Der deltog LIU`s bestyrelse og omkring tyve borgere, herunder Vibeke Skov fra Gudenådalens Avis
Bestyrelsens medlemmer præsenterede deres arbejdsområder og sig selv.
1) Valg af Dirigent: Lene Lebech
2) Dirigenten konstaterede generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet indkaldelse var sket
rettidigt. Niels Kristian blev valgt som stemmetæller.
3) Formandens beretning: Dorthe konstaterede, bestyrelsen har gjort en del for at opretholde
kontakt til borgerne i langå, eks. Deltaget i Open By Night og Pramdragerfest , haft forslagskasse
stående ( ubenyttet) på biblioteket og kan nås både via facebook, langaa.dk og lokalet i Bredgade.
Endelig er i 2016 husstandsomdelt tidsplanen for områdefornyelsen. Gennemført er nyindretningen
af ”Kempels plads” og tildels Fisketorvet, hvor der dog fortsat mangler en container til LH samt
møbler til pavillionen. Der skal skaffes penge til containeren. Infoskærm er opsat på hjørnegrunden,
hvor der fortsat mangler bænke. Kirsten har sammen med børnefamilier plantet forårsløg i kanten.
En tak til Vigo M’øller for hans initiativ til at fjerne hækken!
Dorthe udtrykte tilfredshed med synet af Bredgade nu og med at det lokalt firma Wilh.Laursen
udførte arbejdet, ligesom samarbejdet med arkitektfirmaet Bymunck forløb godt. Ikke alle ønsker
kunne opfyldes indenfor budgettet, men ideerne findes stadig og kan tages op igen. Ligesom alle
andre ideer, byens borgere er kommet med.Indvielsen var glædelig og vel besøgt, LIU håber at
nogle i Langå vil stå for fremtidige torvedage! Første april vil der blive opsat affaldsbøtte . ( Hertil
spurgte en deltager, om der kunne opsættes flere ned af Bredgade.) Der arbejdes på at få købt et
mere holdbart basketnet til pladsen, som fortsat bruges en del af børn. De tre millioner er ellers ved
at være brugt.
Gudenå projektet: Der mangler fortsat omkring to millioner, planen er først at opføre madpakkehus
og bedre adgang til kanoer. Projektet forsinket af afslag fra Mærsk.
Jernbanebroen: Byggeriet skal iflg. Udbudsmaterialet være færdigt frem til vandtårnet i juli 2017.
Byrådet har bevilget de resterende 2,5 millioner til fortsættelsen gennem træerne ned til Skovlyst.
Kommunikation: Foreninger opfordres fortsat til at skaffe sig adgang til kalenderen og i øvrigt
skrive om sig selv til langaa.dk
Bredgade forsøg: Projektet udløber 2018, først sidste år kan noget permanent installeres for
omkring en million. Resten skal være midlertidigt. Der har været opsat blomsterkummer, parasoller
med bænke og julepynt.
4) Fremtiden : Der kommer gavlmaleri ved Bredgade 31, der skal arbejdes på forskønnelse af forarealer.
Der skal søges penge til siddepladser og legeplads i byparken, foreløbig tilsagn fra Elrofonden og
nogle lokale virksomheder. LIU håber på en gruppe forældre vil gå forrest i at bestemme
udformningen af legepladsen.
5) Regnskab: Kasserer Leif Mårtenson kunne fremvise et beskedent forbrug og en slunken
kassebeholdning…
6)Valg: Jim Davidsen, Lars S. Pedersen og Dorthe Tapomayi Nielsen blev valgt eller genvalgt til
bestyrelsen, Giancarlo Cossu blev valgt som suppleant. Revisor er fortsat Jens Riis.
7) Der var ingen forslag indsendt til generalforsamlingen og der blev intet sagt under evt.

Efter generalforsamlingen
Orientering ved Line Heydorn: Line fortalte lidt videre om Bredgadeprojektet mv.

Langå Stationsforening repræsenteret af Anders og Tom orienterede om deres planer for
stationsbygningen, ( som overvejende er bestyrelsen bekendt,derfor refereres ikke alt) som først og
fremmest afventer landzonetilladelse fra RK Blandt meget andet blev samarbejdet med
Vestparkfestivalen og talentudvikling op til denne nævnt, dannelsen af en unge forening,
samarbejde med Turbinen i Randers, Lynfabrikken i Århus som delvis inspiration for projektet. Ide
om nedlagte fliser med pil til Langå City, samt info om Langå i ventesalen, bl.a. i form af info
skærm. Foreningen kan max få et års kontrakt, men vil få økonomisk kompensation, skulle bane
danmark imod forventning inddrage bygningen. Der ligger en aftale klar til underskrivelse, men
udover godkendelsen fra RK er der nogle både praktiske og formelle ting at få rede på, f.eks.
afregning af el og varme, hul i taget og andet. Måske vil alt være løst omkring udgangen af maj.
Leif Stimle spurgte til ”kreative iværksættere”, hvad omfatter det? Der blev svaret, det skulle være
nogen, som vil indgå i fællesskabet og sørge for, deres lokale bruges hver dag.
Lou mente, der ville være god basis for cafe, når først hele broen er etableret, Giancarlo spurgte bl.a.
om, hvorvidt der blev tænkt i madlavning på stedet. Foreningen tænkte nærmere i catering fra
lokale virksomheder.
Der meldte sig et par unge mødre som interesserede i at planlægge legeplads!

