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Referat af generalforsamling i Langå i Udvikling 12. marts 2019 
Referatdato 15.3.2019 

 
Ændringsønsker m.m. venligst senest den 21. marts 2019, derefter betragtes referatet som godkendt/ref. 

 

Deltagere: 3 borgere + fra bestyrelsen: Dorthe T. Nielsen, Jim Davidsen, Poul Herrstrøm Lars S. Pedersen, 

Leif Mårtensson, Lou Næraa; (fraværende: Kirsten Haslund) ; særligt indbudt: projektleder fra Randers 

kommune Signe Torlop Carlsen 

 

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  
Jørgen Bruno Andersen blev valgt 

 

Ad pkt. 2: Referent og stemmetællere 

Lou Næraa blev valgt til referent; valg af stemmetællere udsat til behovet skulle opstå. 

 

Ad pkt. 3. Beretning: Dorthe T. Nielsen aflagde beretning (vedlagt som bilag 1 til referatet). Beretningen 

blev vedtaget, efter diverse opklarende spørgsmål. 

 

Ad pkt. 4. Bestyrelsens forslag til fremtidige aktiviteter: Hovedpunkterne var:  

 Byparken: opstilling af bænke i Byparken; opbakning til Legepladsgruppens arbejde 

 Torvet på Bredgade: pergola forbedres, opstilling af offentligt toilet 

 Indvielser: Bredgade, når kirsebærtræerne blomstrer; Stibroen forhåbentlig til november 2019 

 Film om Langå: sponsorer er sikret, optagelser afventer lidt mere forårsgrønt 

 Tunnel under jernbanen ved Sølyst: støtter Langå Miljøgruppes arbejde med at få hul igennem til 

Banedanmark mhp tilladelse eller afvisning af idéen 

 Gudenåens potentialer: Byggestart primo maj 2019, indvielse forventes i år. Randers kommune 

mellemfinansierer kun for de projekter, der finansieres med offentlige midler, dvs der mgl. p.t. ca. 

kr. 250.000, men gruppen forventer at skaffe beløbet fra flere fonde; Jim Davidsen og Poul 

Herrstrøm kontakter Langå Sparekasse mhp en kassekreditlignende ordning. 

 Seniorboliger: LiU-bestyrelsen kontakter Mari-Louise Hattesen for at høre, om Randers kommune 

vil være med 

 Vandtårnet: Kempel vil gerne være med, men der er behov for en gruppe frivillige for at komme 

videre. 

 Bredgade: Opfordring til at fastholde butikker i midtbyen og ikke lægge dem i periferien 

 

 

Ad pkt. 5. Indkomne forslag 
Ingen 

 

Ad pkt. 6. Regnskab 
Leif Mårtensson fremlagde regnskabet (bilag 2). Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad pkt. 7. Fastsættelse af budget 
Godkendt (bilag 3)  
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Ad pkt. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter 
Bestyrelsesmedlemmer: På valg var: Dorthe T. Nielsen (modtog genvalg), Jim Davidsen (modtog genvalg), 

Lars S. Pedersen (modtog genvalg).  

Suppleanter: 1. Karen Fokdal , 2. p.t. vakant 

 

Ad pkt. 9. Valg af revisor 
Jens Riis (modtog genvalg) 

 

Ad pkt. 10. Evt. 

(NB: af referattekniske grunde er også de informationer, som blev givet i løbet af generalforsamlingen uden 

for dagsordenen, samlet her) 

 Bredgade: 

o Signe Torlop Carlsen har fundet ca. kr. 400.000, som vil blive brugt til permanente tiltag for 

overgangen mellem privat og offentligt rum ("kantzonerne"). Forsamlingen opfordrede til 

også at se på Bredgade fra kroen til stationen. 

o Fejring af Bredgade: endelig dato skal fastsættes (skulle gerne ramme træernes blomstring) 

 "Livet ved Vandet" den 11.-12. juni: opfordring til at lokale kræfter bidrager; Station K arrangerer en 

sangaften ved åen den 11.6. 

 Pramdragerdag: udskydes til 2020 pga de forventede byggeaktiviteter på bådpladsen og omegn. 

 Langå Kro: tvangsauktion fastsat til 13.3.19; lokal borgergruppe overvejer at købe den. Selve 

krobygningen er erklæret bevaringsværdig, men kan bruges til mange andre formål end kro. 

 Kulturhuset: ombygning af gymnastiksalen til musikcafé mm har netop modtaget 2 mio. kroner fra 

A.P. Møller-fonden og projektet mangler nu kun ca. 225.000 for at være finansieret 

 Sognegård m.m.: menighedsrådsformand Jørgen Feldbæk Nielsen orienterede om byggeplanerne. 

Byggearbejdet kan tidligst starte i 2020. Indkigget til kirken over den nye plæne bliver bevaret. 

 

 

 

 

 


