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Referat af generalforsamling i Langå i Udvikling 3. april 2018 
Godkendt på bestyrelsesmøde 2.5.2018 
 
Deltagere: 11 personer + fra bestyrelsen: Dorthe T. Nielsen, Jim Davidsen, Kirsten Haslund, Lars S. 
Pedersen, Leif Mårtensson, Lou Næraa; (afbud fra Poul Herrstrøm), (afbud pga sygdom fra særligt indbudt: 
projektleder Line Heydorn, Plan, Randers kommune.) 
 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent  
2. Valg af referent og 2 stemmetællere 
3. Beretning 
4. Bestyrelsens forslag til fremtidige aktiviteter 
5. Indkomne forslag 
6. Regnskab 
7. Fastsættelse af budget 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt 2 suppleanter for 1 år. 
9. Valg af revisor 
10. Eventuelt  

 
Ad pkt. 1. Valg af dirigent  
Chr. Halgreen blev valgt; de fremmødte godkendte, at generalforsamlingen blev afholdt tre dage for sent i 
forhold til vedtægternes krav. 
 
Ad pkt. 2: Referent og stemmetællere 
Lou Næraa blev valgt til referent; Jørgen Jensen og Gunhild Nielsen blev valgt til stemmetællere. 
 
Ad pkt. 3. Beretning: Dorthe T. Nielsen aflagde beretning (vedlagt som bilag 1 til referatet). Beretningen 
blev vedtaget. 
 
Ad pkt. 4. Bestyrelsens forslag til fremtidige aktiviteter: . Hovedpunkterne var:  

 Sikre bedre forbindelser imellem de store parcelhusområder ved Digterparken og byens centrum 
(stibro og tunnel) – ikke blot til Skovlyst men også til Digterparken og skolen og hallen. 

 Gudenåprojektet afsluttes inden for den afsatte ramme (april 2020). 

 Genfremsende fondsansøgninger til bænke i Byparken 

 Etablere legeplads og ophold i Byparken 

 Indvi Bredgade 

 Indvi stibroen 

 Genfremsætte tidligere forslag om skiltning  
 
 
Ad pkt. 5. Indkomne forslag 
Ingen 
 
Ad pkt. 6. Regnskab 
Leif Mårtensson fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 
 
Ad pkt. 7. Fastsættelse af budget 
Godkendt; forslag til mulige aktiviteter: opsætning af vejviserskilte i byen (eksisterende forslag fra 
bestyrelsen genfremsendes til projektlederen); skiltning ved Gudenåen for de sejlende; bycykler ved 
stationen; røde prikker på fliserne  genoplives; velkomstgruppe til nytilflyttede. 
 
Ad pkt. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter 
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Bestyrelsesmedlemmer: På valg var: Kirsten Haslund (modtog genvalg), Leif Mårtensson (modtog genvalg), 
Lou Næraa (modtog genvalg), Poul Herrstrøm (modtog genvalg).  
Suppleanter: 1. Karen Fokdal, 2. Camilla Meyer Bärnholdt (CMB) 
 
Ad pkt. 9. Valg af revisor 
Jens Riis (modtog genvalg) 
 
Ad pkt. 10. Evt. 
Følgende emner blev præsenteret: 

 Gudenåsamarbejdet (læs mere på oplevgudenaa.dk ) : nye papirkort, digitale kort m.m. for cyklister 
(bl.a. om cykelrute 29 og 30, der passerer Langå) , lystfiskere og sejlende / kontaktperson Gunhild 
Nielsen. 

 Toiletforhold og skiltning af samme for sejlende på Gudenåen - mere af begge dele efterlyst. 

 "Legeplads" for store og små i Byparken (se også forslagslisten i "Langå i Udvikling", 2014) / fra 
Camilla Meyer Bärnholdt; interesserede idémagere efterlyst; Kirsten Haslund vil gerne være med. 

 Til orientering: Solsejlet til scenen i Byparken administreres af bestyrelsen for Kulturhuset. 

 Markedsdage: ros til Marked & K for initiativerne, næste marked 21.4.18 
 
 
Efter generalforsamlingen orienterede Chr. Halgreen om arbejdet med projekt Gudenåens Potentialer, 
herunder opgaven med at skaffe finansiering af de mange idéer. Fra deltagerne kom flere gode forslag til 
fonde, det vil være relevant at søge hos. 
 


