
Bilag til Generalforsamling i Langå i Udvikling 17.9.2020/ln

Beretning 2019 og 5 år tilbage

Velkommen og tak fordi I vovede pelsen mod pandemien og dukkede op. 

Corona pandemien er årsag til at vi er forsinket – men bedre sent end aldrig

Om vi bliver en del af hinandens ”10-personers fysisk – kontakt – boble” er måske 
nok usandsynligt – men vi må forsøge at mødes – ikke blot elektronisk men til 
møder med afstand – indtil pandemien er under kontrol.

For helt nøjagtigt i dag 6 ½ år siden holdt vi stiftende generalforsamling for LiU her i 
huset.  Taget højde for sommertid – ja så var det om en time det hele begyndte – set 
i bakspejlet

Dengang sparkede over 100 mennesker os i gang – og det var en fest. Det var så 
bare det formelle, det vil sige:  Foreningen – valg til bestyrelse m.v. men

Før den dato 17/3 – 2014 havde vi allerede været i gang i over et år - med at 
udarbejde handlingsplanen, som lå til grund for alt hvad vi har gjort.  Vi havde 
allerede holdt to borgermøder og masser af gange været med til byens fester med 
vores info-stand for at få tilslutning til og ønsker til det, der efter Langågensernes 
håb og drømme skulle ske for vores dejlige by. Vi har stået foran butikkerne og delt 
brochurer ud og snakket med folk – vi har stået ude ved skolens vendeplads kl. 
07.45 for at snakke med bilister der bragte børn i skole - vi 

Bekymringerne dengang var:

At Langå var ved at blive efterladt på perronen – der blev talt om…. At snart var 
toget kørt for vores dejlig by.

Modløsheden lå på lur – men vi hankede op i os selv og hinanden og fik meget nyt til 
at ske.

Ikke at der i tiden før da havde manglet initiativer til sociale arrangementer – Langå 
har altid budt på fester og koncerter og samvær, og vi havde også kontaktet 



Borgerforeningen for at få et samarbejde i gang, men derfra lød opfordringen - vi 
skulle gå i gang med det nye selv – dog med opbakning fra Borgerforeningen.

I Langå i Udviklings bestyrelse og grupper har vi drøftet hvad byens DNA egentlig er.  

 Fællesskaber er allervigtigst siger mange.  Nogle gange om året er der 
arrangementer af forskellig art, for alle borgere i byen – eller i mere lukkede 
fællesskaber.   Der fandtes allerede så mange spændende fællesskaber, 
foreninger og klubber – men LiU gik i gang med at skabe rammerne for mere 
samvær.   En udfordring er muligheder for unge i byen – der er 
sportsklubberne og musiksteder - og vi har forsøgt at finde løsninger - et lille 
bidrag indtil videre er Kempels Plads – som bliver flittigt brugt af unge 
mennesker eftermiddage og aftner –  unge mødes og hygger sig uanset om de 
interesserer sig for fodbold,  musik eller noget femte.  Pladsen er blevet det 
mødested vi ønskede.  Fra begyndelsen har LiU ønsket at binde kontakter 
imellem de mange foreninger, med respekt for de mange frivillige, som driver 
foreningerne i byen.    I den forbindelse har det været en fornøjelse at der 
opstod en gruppe – Marked og K – affødt af at LiU startede med det første 
marked i 2016.  Og de har inviteret til festlige og flotte markeder et par gange 
om året siden. 1000 tak for det til de seje kvinder.

 Naturen er vigtig for os alle sammen herude i Langå.  Derfor har vi satset på at 
gøre åen og naturen endnu mere tilgængelig via stier, broer og det nye 
aktivitetsområde – Det glæder os at det hele bliver brugt.  Det var også på 
initiativ fra LiU at Langå fik en kajakklub iår – og at der blev etableret ”grønne 
mænd” som hjælper med reparation og vedligehold af det, som ellers skulle 
kasseres – altså endnu et tiltag for bæredygtigheden.

 Butikslivet er særdeles vigtigt for byen.  LiU bakker op og samarbejder med 
Langå Handel bl.a. om forskønnelse og tilgængelighed i Bredgade.

 Kunst og kultur betyder meget for os i Langå – også kunsten i det åbne rum – 
derfor er vi tilfredse med at kunstværket ”Legende fisk” i 2019 fik en optimal 
plads udenfor Sparekassen, og vi er meget taknemmelige for det nye værk 
”profiler” af Kurt Nørgaard – og vi er stolte af gavlmaleriet ”2 til kano”  Det er 
vigtigt med musik, og vi er stolte af at byen huser dygtige lokale musikere som 
underholder når vi indbyder til fest – og indbyder til fællessang.

 Infrastruktur.  Togforbindelserne – Det er virkelig vigtigt at være stationsby i 
disse tider. En ny miljøbevidst bølge skyller ind over Verden og flere vælger at 
rejse med tog.  Derfor har vi satset på at gøre tog, åen og naturen endnu mere 



tilgængelig via den nye bro – Det glæder os at se at det hele bliver flittigt 
brugt - her kommer Langå station med tilgængelighed og gode forhold i spil – 
Det er en stor gave for byen at Iben i april 2013 kontaktede ministeren -  At 
ministeren var med på idéen og en gave at vi kom med på projektet med det 
sidste stykke stibro –.   Vi har al mulig grund til at ønske Langå tillykke – der er 
virkelig stor aktivitet på broen – hver dag vrimler det med folk – frem og 
tilbage – nogle for at gå i Egeskoven og til åen – andre fra Skovlyst til 
Bredgades herligheder.  Også folk fra andre steder i byen, som hævder at de 
aldrig før gik i Egeskoven nyder nu naturen ved åen og i skoven.  
Cykelstativerne er hver dag fyldt op – vi kan se at pendlerne også har stor 
glæde af broen.   LiU er meget opmærksomme på de nye tider – og forsøger 
på alle måder at få indflydelse på det, der er planlagt i BD vedr. elektrificering 
– dvs. Væthbro og stationsområdet.  Det er længe siden vi har haft kontakt, 
men det vil vi gribe fat i nu igen.

 Kommunikation er ubetinget vigtig.  Vi gør meget for at informere på alle 
platforme og LiU har også i det forgangne år været aktive på sociale medier 
såvel som på langaa.dk   Vi er så heldige, at Lou har passet hjemmesiden 
nidkært og i årets løb fået hjælp af Gunhild Øboe.  Der er en driftsaftale med 
Randers Kommune, som ejer domænet.  Det vil sige at driften er sikret mindst 
et år ad gangen.  Nu er der tegn på at der også kommer flere til, så det lover 
godt.  Langaa.dk har løsrevet sig fra LiU og fungerer fremover som 
informationsside til potentielle tilflyttere og andre interesserede.

I det forløbne år har vi tre gange inviteret byen til fejring:

Indvielsesfest 4. maj for projekt ”Vores Bredgade” med borgmestertale, kransekage 
og bobler samt rigelig dejlig musik ved Nye Rejsende.

Den 12. juni deltog vi i forestillingen ”Livets vand” i Egeskoven.  Det blev en dejlig 
oplevelse med smuk optræden, lokal musik og fællesspisning og fællessang.  Hvis 
folkene fra Silkeborg tilbyder at droppe ind i Langå igen – vil vi gerne være med til at 
byde dem velkommen.  Det var en fornøjelse at se den store opbakning.

Og Indvielsesfest for åen, broen og byen den 8. december på Stationen.  Med 
borgmestertale - kaffe og lagkage, øl og ost og snacks, masser af 60-er rock ved 
Stationspumaerne.  Med ca. 300 gæster blev der sat et grundigt punktum for 7 års 
arbejde.



Vi har også udgivet en ny Langå-film produceret af AD Media, finansieret af 
erhvervslivet i Langå.

For de sidste penge i projektkassen har byen nu en grejbank.   Det drejer sig om et 
mobilt højttaleranlæg - 6 pop-up pavilloner og en fremviser – derudover blev der i 
sidste øjeblik råd til en plakatsøjle i Bredgade – og en mini skaterbane på Kempels 
Plads.

Der blev sat punktum for projekterne 1. januar – så holdt vi et bestyrelsesmøde i 
februar for at planlægge generalforsamling i marts – og resten er historie.  VI har 
holdt en tiltrængt (corona)-pause.  

Det har været en travl tid med mange op- og nedture, nederlag og succes’er og brug 
for al vores tålmodighed indimellem – tak for godt samarbejde – til LiUs bestyrelse, 
til Langå og til Randers Kommunes skiftende projektmedarbejdere

Nu må vi se hvor meget vi får mulighed for at gå i gang med.

 LiU er perifert med i en bosætningskampagne – sådan set lidt omvendt på initiativ 
fra Randers Kommune – så tak for det – og straks endnu mere tak hvis vi så nu 
snarest muligt får opbakning til etablering af flere boliger i byen – for 
ejendomsmæglerne klager ikke!  

Vi er så småt med i en arbejdsgruppe som skal se på mulighederne for ældreboliger i 
byen.  

Vi takker Randers Kommune for samarbejdet og opbakningen.  Og selvom vi har 
været irriterende og krævende – har samarbejdet haft et ædelt formål.  At vise 
Langås potentialer frem og skabe rammerne for godt samvær og godt liv i Langå,

Vi har været besværlige for Randers Kommune - men

At stille krav er at tage ansvar – at lade stå til er det modsatte af at tage ansvar.

Til sidst – vil vi huske byen på at alle er velkommen til at melde sig på banen til 
samarbejdet i LiU.  Vi har været i gang længe – og flere af os kunne godt trænge til 
at blive afløst af nye energiske folk.  Kom frisk – med ny energi og gode idéer.

Det er tanken, at vi når det bliver muligt vil holde et borgermøde og sætte en ny 
regning for de kommende års arbejde for Langå.



Der er allerede nogle idéer til fremtidige tiltag: (nogle har vi arbejdet med)

 Forbedring af pramdragerstien i Langå
 Udvidelse af aktivitetsområdet ved åen med åbad og sauna
 (senior)boliger
 Bænke i Byparken
 Tunnel under banen ved Sølyst
 Vandtårnet (en gruppe er i gang)
 Ungdomshus





