
Referat af generalforsamling i Langå i Udvikling 16.3.2016 

 
Deltagere: 12 + fra bestyrelsen: Dorthe T. Nielsen, Jim Davidsen, Kirsten Haslund, Leif Mårtensson, Lou 
Næraa/referent, Poul Herrstrøm, (afbud fra Iben Sønderup); gæst: projektleder Mia Nørlund-Jensen (MNJ), 
Randers kommune. 
 
Dagsorden 
1.   Valg af dirigent  
2.   Beretning  
3.   Bestyrelsens forslag til fremtidige aktiviteter 
4.   Indkomne forslag  
5.   Regnskab  
6.   Fastsættelse af budget 
7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer – valgperioden er 2 år 
8.   Valg af revisor  
9.   Eventuelt  
 
Ad pkt. 1. Valg af dirigent: Lars Søgaard blev valgt 
 
Ad pkt. 2: Beretning: Kirsten Haslund aflagde beretning (vedlagt som bilag 1 til referatet) ; der blev stillet 
spørgsmål vedr. eventuelle naboklager til stationsbroen og til flytning af Fiskene; kommentar vedr. antal 
bestyrelsesmøder: nærmere 4-5 end 10. Beretningen blev vedtaget. 
 
Ad pkt. 3: Bestyrelsens forslag til fremtidige aktiviteter: Mia Nørlund-Jensen fremlagde status for de aktive 
projekter (vedlagt som bilag 2 til referatet): Cykelsti langs Randersvej (næsten afsluttet), stationsbroen, 
Gudenå-projektet, Midtby-projektet (de permanente fornyelsesaktiviteter) samt projekt Vores Bredgade 
(de midlertidige forsøg). Næste fase har fokus på de permanente fornyelsesprojekter i midtbyen, herunder 
Grøn Bredgade. Der blev spurgt til flere cykelstier; der blev spurgt til detaljer vedr. Torvet, som må afklares 
mellem Langå Handel og MNJ. Fra bestyrelsen: JD præsenterede idéerne for café/biograf i gymnastiksalen (i 
Kulturhuset); DTN: bestyrelsen vil følge op på de nuværende projekter. 
 
Ad pkt. 4: Indkomne forslag 
Forslag til reviderede vedtægter fra bestyrelsen blev gennemgået og tilrettet og er vedlagt som bilag 3 til 
referatet. Specielt vedr.§4 Medlemskab: Bestyrelsen skal til næste generalforsamling undersøge om den 
vedtagne tekst er juridisk gyldig i forhold til almindelige regler for foreninger og om nødvendigt fremsætte 
forslag til en revideret tekst. Resten af generalforsamlingen blev afviklet ifølge de netop vedtagne 
vedtægter. 
 
Ad pkt. 5: Regnskab 
Leif Mårtensson fremlagde regnskabet. Dirigenten mindede om at regnskabet iflg. vedtægterne skal 
offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen - taget til efterretning. Regnskabet blev godkendt. 
 
Ad pkt. 6: Fastsættelse af budget 
Ingen konkrete forslag, men bestyrelsen nævnte forventet aktiviteter i forbindelse med Pramdragerfesten 
og Open-by-night o.l. 
 
Ad pkt. 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter 
På valg var: Kirsten Haslund (modtog genvalg), Leif Mårtensson (modtog genvalg), Lou Næraa (modtog 
genvalg), Poul Herrstrøm (modtog genvalg), Iben Sønderup (modtog ikke genvalg). Da der ikke kunne 
skaffes kandidater til bestyrelsen og de to suppleantposter blev det vedtaget at bestyrelsen forsøger at 
skaffe de nødvendige personer, som vil være på valg på generalforsamlingen 2017.  
 
Ad pkt. 8: Valg af revisor 
Jens Riis (modtog genvalg) 



Ad pkt. 9 Evt. 
Lou Næraa præsenterede hjemmesiden langaa.dk og opfordrede deltagerne til at hjælpe med at få flere 
foreninger på siden og få mere input til kalenderen. 


