
Referat af generalforsamling i Langå i Udvikling 17. september 2020 kl. 19 - 20.30

Deltagere: 7 borgere + fra bestyrelsen: Jim Davidsen, Kirsten Haslund, Poul Herrstrøm,  Leif Mårtensson, 
Dorthe T. Nielsen, Lou Næraa, Lars S. Pedersen, Karen Fokdal; afbud fra Esthar Rose

1. Valg af dirigent : Jørgen Bruno Andersen; konstaterede at der var indkaldt rettidigt.

2. Valg af referent og 2 stemmetællere: referent Lou Næraa; stemmetællere vælges ad hoc

3. Beretning /ved formand Dorthe T. Nielsen; ledsaget af nostalgisk lysbilledshow fra 6½ års 
aktiviteter (beretningen vedlægges som bilag til referatet). Kirsten Haslund supplerede med 
en orientering fra arbejdsgruppen vedr. Vandtårnet. Tidligere projektleder Signe Torlop 
Carlsen fra Randers kommune var inviteret til at orientere om evaluering af projekterne, 
men kunne desværre ikke deltage. Hun havde sendt en skriftlig orientering, hvoraf det bl.a. 
fremgik, at styrelsen (ministeriet) i sin evaluering har rost borgernes indsats i Langå.  
Kommentarer til beretningen: Muligheder for at engagere de unge lokalt blev diskuteret - 
skal man gøre noget specielt eller bare sørge for gode rammer? 
”Borgerinddragelse/samskabelse” eller ”kommuneinddragelse”: hvor bør initiativet ligge? 
Beretningen derefter godkendt. 

4. Bestyrelsens forslag til fremtidige aktiviteter: Bestyrelsen foreslår afholdelse af et 
borgermøde, hvor man bl.a. kan diskutere:

a. Vandtårnet – indretning til udstillinger mv
b. Gudenåens Potentialer, fase II
c. Tunnel under banen ved Sølyst
d. Seniorboliger
e. Legeplads i bymidten
f. Flere byggegrunde og boliger
g. Træningsområde i det fri
h. Bænke i Byparken
i. Gynger i pergolaen
j. Å-bad og Sauna ved åen
k. Tung trafik igennem byen 
l. Tværgående samarbejde mellem sportsklubberne / orientering fra Ida Marie Lebech: 

LIK’s (fodboldklubben Langå Idræts Klub) udviklingsplaner (aktiviteter primært for 
de unge) udvides til at inddrage LIC (Langå Idræts Center), DGI er også blevet 
inddraget. Der kan søges penge hos LIU til borgerinddragelse (henvendelse til 
Camilla Bärnholdt) - det har tidligere været svært at få samlet opbakning på tværs af 
sportsklubberne, men måske det lykkes nu.

5. Indkomne forslag
a. Forslag fra bestyrelsen vedr. udsættelse af generalforsamling i 2021

"Da generalforsamlingen for 2020 måtte udsættes til september 2020, vil bestyrelsen 
fremsætte følgende forslag til beslutning:
Der ses midlertidigt bort fra vedtægternes § 8/stk. 2, således at næste 
generalforsamling først afholdes i marts 2022, for at undgå to forsamlinger inden for 
seks mdr. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor forlænges 
tilsvarende, så de nyvalgte i 2020 sidder til generalforsamlingen 2023 og de, der 
skulle afgå efter tur i 2021, er på valg til generalforsamlingen i 2022."

b. Ændringsforslag: ”Vedtægternes paragraf 11/stk. 3 konsekvensrettes i forhold til 
denne beslutning, så fire bestyrelsesmedlemmer fremover skal vælges i ulige år og 
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tre i lige år”. Vedtaget enstemmigt, vedtægterne rettes tilsvarende og underskrives af 
dirigenten og bestyrelsen.

6. Regnskab / ved kasserer Leif Mårtensson: 8 udgiftsbilag, (sponsoratet er fra Langå 
Sparekasse). LIU opbevarer kr. 40.000, som dog kun kan udbetales til borgerinddragende 
projekter via Camilla Bärnholdt.

7. Fastsættelse af budget: for både 2021 og 2022: kr. 3000,- pr. år foreslået. Vedtaget 
enstemmigt.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt 2 suppleanter for 1 år. 
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:  Kirsten Haslund (genopstiller), Poul 
Herrstrøm (genopstiller ikke), Leif Mårtensson (genopstiller), Lou Næraa (genopstiller 
ikke). 
Valgt til bestyrelsen: Karen Fokdal, Kirsten Haslund, Anton Johs. Hejl,  Leif Mårtensson. 
Suppleanter: 1. Ida Marie Lebech, 2. vakant

9. Valg af revisor: Jens Riis blev genvalgt

10. Eventuelt : 
a. Seniorboliger: status?: Dorthe T. Nielsen, Lars S. Pedersen og Lou Næraa holdt 

møde med kommunens bosætningskonsulent i november 2019, og orienterede 
byrådsmedlem Lars Søgaard primo marts 2020, især mhp kommunens anvendelse af  
Byparken og et tidligere nævnt forslag om nybyggeri i DSB’s gamle cementstøberi. 
Borgermøde ultimo april 2020 var ved at blive planlagt, da landet blev lukket ned 
11.marts. Konklusion: Dorthe T. Nielsen m.fl. går i gang med at organisere 
borgermøde om seniorboliger, med forbehold for fremtidige corona-restriktioner

b. Tung trafik gennem Langå: forslag fra Jim Davidsen om en offentlig borgerhøring, 
der behandler fordele og ulemper ved en omfartsvej, om muligt suppleret af en 
vejledende afstemning blandt borgerne i Langå.
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