Referat LiU Generalforsamling 29. marts 2022 i Langå Kulturhus
(72 personer deltog)
Fællessang
-

Martin Ottosen blev valgt til ordstyrer
Anton Johannes Hejl blev valgt til referent
2 stemmetællere meldte sig (Niels Kristian og Christian)

Formandens beretning
Dorthe Tapomayi henviste til sin beretning ved generalforsamling for 18 mdr. siden, da LiU
har ligget stille under Corona. Samtidig inviterede hun til en aften med at “snakke frem, i
stedet for tilbage”. Hun henviste til plancher, hvor man kunne skrive idéer og til rækken af
oplæg.

Første runde med oplæg
Ordstyreren beskrev (tids)rammen for oplæggene, med 3 minutter til hver og derefter 10
min. til spørgsmål til oplægsholderne. Han introducerede at stopuret ville blive brugt :)
● Udetræningspladser - Bent og Flemming, LIK
Den oprindelige målsætning var “at give børn noget at lave udendørs”, hvor de samtidig
kommer rundt i byens områder og natur. Bjerringbro-firmaet Aktiv Ude, laver udendørs
fitnessredskaber i træ, som vil tilpasses til det område de bliver placeret i. 5 stationer bliver
bygget denne sommer: v. stadion, v. hallen, v. campingplads, v. Vestpark, bag kirken.
● Kajakklubben - Maria Jessen
Idéen til kajakklub startede netop på et borgermøde. De har oplevet en hurtig vækst, hvilket
bl.a. kommer til udtryk ved, at der er ventelister til de kurser der afholdes for at få et
kajak-bevis. Dette er obligatorisk, når man benytter de 15 klubkajakker, nysgerrige har dog
mulighed for at opleve en tur sammen med en af de uddannede trænere. Medregnet
medlemmernes egne kajakker er der 36, hvilket er fuldt hus, hvorfor der er ønske om at
udvide med mere plads. Drømmen er: Flere muligheder for Å!
● Bådelauget - Poul Herrstrøm
Adgang til fungerende offentligt toilet er en sejr. Det vedligeholdes af kommunen.
Madpakkehuse og offentlig grill bliver brugt og brugerne rydder fint op efter brug. Flere må
gerne opdage grillen - nogle få familier kommer fast. Drømmen er at gennemføre fase 2,
som er plan for en helt ny Marine-front. Indtil da udvikles stedet: Der rettes op, drænes og er
anlagt nye broer. Samarbejdet med Kajak-klub fungerer godt, og de nye bygninger pynter på
området.
● Marked & K - Inger Brorson og Camilla Meyer Bärnholt
Mål er at fremme fællesskab via gratis arrangementer. Det startede med markeder i bl.a.
byparken. I dag er det også julearrangementer. Næste tiltag er Sommerfest 25. juni.
Foreningen ønsker at medvirke til at integrere nye beboere, gennem at de inviteres til at
bidrage som frivillige - “Vi er kun fire”.

● Hundeskoven - Eik Jørgensen
Visionen om en handicapvenlig hundeskov + hvalpegård er gennemført, men det har været
hårdt slid. Foreningen har ca. 100 betalende medlemmer, som betaler 100 kr./år. Det er
disse bidrag som er det økonomiske fundament for at vedligeholde faciliteterne.
Støtteforeningen er derfor vigtig! Da driften koster 5.500 kr/år løber det fint rundt. Der
arbejdes med planer om at udvide de 9.500 m2 med yderligere 1 ½ hektar, som dog ikke
bliver handicapvenlig. Der er god kontakt og samarbejde med Ivan Guldager fra Randers
Kommune. Kommunen bidrager dog ikke økonomisk.
● Ny Sognegård - Jørgen Feldbæk
Behov for bedre funktioner i bygningen har været der længe. Muligheder for at lave
udbygninger blev undersøgt, men vurderingen var, at nye bygninger ville blive den bedste
løsning. Bevarelse af historien sker gennem at genbruge de gamle mursten indvendigt,
sammen med årstal fra ydermur og fotoplancher om bygningens historie. Salen i den nye
bygning, hvor de fleste aktiviteter vil foregå, vil få en gavl-facade af glas, som vender hen
mod kirken. Forsinkelser af byggeriget er sket pga. vejret, og fordi der skulle hentes særlige
tilladelser pga. af nærheden til runesten.
● Langå Vandværk - Lars Hjørnholt
1200 husstande får leveret vand herfra. Nye tiltag handler om at øge forsyningssikkerheden.
Man ønsker derfor at have flere aktive brønde, end der er for nuværende. Da boring ved
vandværket er ved at være udtømt, søges der efter nyt vand ved Langå Sø (desværre uden
det store held). Der er også planer om at bygge et nyt vandværk med 2 beholdere, da det
gamle er slidt. Det vil skulle investeres 7-10 millioner i dette. Penge som kan lånes via
Randers udviklingsfond til lav rente og betales over 30 år. Der skulle derfor ikke ske store
prisstigninger. Vandet i Langå er helt fri for forureninger.
SPØRGSMÅL (10 min) Uddybende svar som kom frem i spørgetiden er skrevet ind i
punkterne herover.

Næste runde med oplæg:
(3 min. til hver)
● Langå Haver / Vild med Vilje - Line Munkholm
Ikke en forening - mere en videns-, staude- og frø-deling. Initiativet blev startet af 4
mennesker, som reagerede på en opfordring fra Naturfredningsforeningen. Første projekt
var skrænterne ved Skovlystbroen (den nybyggede bro). Siden er områder ved Kildevang,
Gydevej og Sparekassens P-plads kommet til. Der er oprettet “frø-bytte-boder” i Bogby
8870.
● Langå Fjernvarme - Kurt Vilstrup
Kort om historikken: AMBA gør medlemmer til medejere. Solstrålehistorie: Tidligere er planer
om at brænde kul blevet stoppet af utilfredse medejere ved en generalforsamling. De
seneste års tiltag til grøn omstilling er gennemført bl.a. med hjælp fra EU-midler på 5,5
millioner kr. Solvarmeanlægget kombineret med 3 store varmepumper gør at kun lidt
naturgas brændes af. Klimamål for 2030 (75% reduktion) er for længst nået, og udbygningen

af fjernvarme til nybyggeri og i Skovlyst-området vil bidrage yderligere til dette. Der spares 2
ton Co2/år, hver gang en husstand skifter fra eget fyr til fjernvarme.
● Station K - Thomas Madsen
Langå Stationsforening blev dannet i 2016 med 2 mål: At bevare stationsbygningen og at
give muligheder for at kreative skulle få arbejdsrum. Det er gået godt med at få faste brugere
af huset - dels som en daglig kontorarbejdsplads, og dels som musikarbejdsrum. Desuden
åbnes der til en mangfoldighed af arrangementer, hvor der fortsat prøves nyt af. Kommende
torsdag bliver det stand-up comedy, som ikke er prøvet før. Der vil også gøres forsøg med
biograf i det tidligere billetsalg. Desværre er der en mørk sky, som er Banedanmarks ønsker
om at nedrive bygningen. Byens borgere opfordres til at afgive høringssvar inden 19. april,
så alle holdninger vil blive delt.
● Bogby 8870 - Elsebeth Hvass
Halvandet år efter opstart er 25.000 bøger blevet indleveret. Af disse er 6.000 blevet solgt
fra butikken. Bogby-konceptet kører flere steder med succes. Målet er at bevare den kultur
og historie, som alt for let kunne ende i forbrændingen. Den ældste bog de har modtaget er
fra 1600-tallet. Butikken er både bibliotek, boghandel og dagligstue. De frivillige med
interesse for bøger hygger sig, hvilket kunderne også gør. Udstillinger i butikken (f.eks.
indianer-tema) bliver skiftet ud ofte.
● Kunst til Langå Skole - Bjarke Kirkegård
Da det gamle gymnastikgulv skulle tages op og nyt lægges, opstod der en lyst til at bevare
det fine træ, som desuden viste sig at være penge værd. I samråd med arkitekt/kunstner Ida
Marie er en plan for vægkunst til fællessalen blevet til. Finansiering af projektet kan ske ved
salg af brædder med inskription brændt ind for 400 kr/stk.
● Vandtårnet - David Lynge Hein og Rikke Søndergaard
Er et projekt under LiUs paraply, som derfor ikke behøver at oprettes som egen forening.
Potentialet i projektet er at bevare et smukt vartegn for byen, som gennem restaurering
kombineret med en ny indretning vil give besøgende en kulturoplevelse. Både opstigningen,
udsigten og oplevelsen af de fine detaljer set indefra (bl.a. vil man kunne gå ind i den
oprindelige vandtank) vil kunne blive et trækplaster og et incitament til at krydse broen,
glædes ved området omkring remisen, og måske derefter vandre videre til Egeskov og
Gudenåen. Exner Arkitekter har lavet forarbejdet og forhåbningen er, at Real Dania vil vælge
projektet som et af deres “Underværker”. Vandtårnet og grunden omkring ejes af Randers
Kommune, som gerne stiller det til rådighed.
SPØRGSMÅL (10 min) Uddybende svar som kom frem i spørgetiden er skrevet ind i
punkterne herover.

Bestyrelsens forslag til fremtidige aktiviteter
Da formand og yderligere to medlemmer ikke genopstiller (og der har været en længere
pause pga. Corona) opfordrer Dorthe til at den nye bestyrelse bruger denne lejlighed til at
“gentænke LiU”. De fem der fortsætter i bestyrelsen rejser sig og giver en kort og uformel
præsentation af sig selv og deres engagement i foreningen LiU. De fem er: Leif (kasserer),
Johs (sekretær), Kirsten Haslund, Karen Fokdal. Ida-Marie der tidligere har været suppleant
stiller op som medlem.

Indkomne forslag - der er ingen forslag kommet
Regnskab - Kasserer Leif Mårtensson gennemgår økonomi for to år. Tal er kopieret ind til
referat. I alt har vi nu stående på vores konto:
LiU
7.148 kr
Vandtårnet
5.000 kr
Borgerinddragelse
40.000 kr

Fastsættelse af budget

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt 2 suppleanter for 1 år
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Lars, Jim og Dorthe er på valg, men
genopstiller ikke. Ida Marie er på valg og genopstiller.
-

Ida Marie bliver valgt

-

Desuden er der tre gæster som ved håndsoprækning tilkendegiver, at de er
interesserede i at medvirke til LiUs videre arbejde som medlemmer af bestyrelsen.
De vælges med klapsalver fra salen, da der er delt glæde og lettelse over at
bestyrelsen fortsætter fuldtalligt. Desuden melder en mand sig som mulig suppleant
(dog mest på vegne af sin kone, som ikke er nærværende). Kontaktoplysninger på
de fire er noteret.

Nye medlemmer er således:
Vicki Buhl Lausen, Johanne Vejrup og Uli Stolz

Eventuelt
● Gunhild som til daglig arbejder som koordinator for GudenåSamarbejdet på tværs af
flere kommuner, rejser sig og nævner flere af de tiltag som er på vej. Mere
information kan søges om “Åsteder” og “Gudenåstien” favrskov.dk/gudenaastien
●

Søren fra Autisme Center (nye beboere i huset ved Byparken) fortæller, at han ser
muligheder for at de nye beboere i huset vil kunne bidrage som frivillige i flere af de
projekter, som er blevet præsenteret denne aften. F.eks. Bogby 8870, Marked & K og
Vild med Vilje. Der opstår glæde i rummet, da mange sætter pris på at høre mere om
de nye beboere, og på at få hilst på Søren, som vil have sin gang i huset.

Mange idéer bliver skrevet på de plancher som er ophængt på væggen. En idé der i stedet
bliver sagt højt på mødet er, at Vild med Vilje gruppen kunne redde det slidte område ved
siden af Lægehuset.

Fællessang
Der afsluttes med fællessang. Desværre opstår der lidt forvirring da sekretær-Johs lavede
en fejl ved kopiering af sanghæfte. Der er således to vers som er skrevet en gang for meget
- Det blev en noget lang sang!!!

