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Velkomst v. formand Uli (og den øvrige bestyrelse)
Fællessang - Nu Falmer Skoven

LOKALER
Rikke Stolz - Kulturhusets muligheder
Foreninger kan gratis lave aftale om brug af lokaler. Private kan leje - bl.a. til
familiefester. Årligt medlemskab koster 100 kr. Pengene er med til at sikre driften. Hvis
man vil præge den videre udvikling i Kulturhuset, er der plads til flere i bestyrelsen.
Multisalen blev indviet 14/10 og er en udvidelse der muliggør større arrangementer.

Anders Pedersen - Station K
Stationsforeningen er lykkedes med at redde Stationsbygningen fra at blive revet ned.
Et højt aktivitetsniveau med koncerter og Bandcamp for børn har været strategien for
at give stationsbygningen en ny anvendelse, der kan glæde mange. I hverdagen er
der to arbejdsrum for musikere og 6 private kontorer (9-10 kvadratmeter med udsigt,
dør og skrivebord). Kontorer kan lejes for 1.250 kr./mdr. og der er pt. to ledige. Hvis
man ikke har behov for privat kontor, kan man for 250 kr./md. få adgang til
fælleskontor i caférummet. Nyt tiltag er indretning af lille biograf i underetagens
tidligere billetsalg, hvilket snart vil stå klar. Der efterspørges café, hvilket ikke er muligt
i overetagen, som jo fungerer som arbejdsrum i hverdagen. Som led i den kommende
renovering af bygningen, åbner der sig imidlertid nye muligheder i stueetagen, hvor
der er tomme lokaler. Så hvis man går med en iværksætter i maven er man
velkommen til at kontakte Stationsforeningen (se hjemmeside eller Facebook).

Jacob Bach - Hallen
Velkommer henvendelser omkring brug af hallen. Der har igennem tiden foregået
meget forskelligt, så mulighederne er åbne. Desuden er der “Loftet”, som er et
selskabslokale, der udlejes. Det har på det seneste været en udfordring at få publikum
nok til at dukke op til koncert, ligesom nogle af sportsforeningerne oplever nedgang i
medlemmer. Måske kunne flere børn have glæde af at udfylde deres eftermiddag med
sportsaktiviteter efter skoletid?

MIDLER og VEJLEDNING
Line Marie Sørensen - Randers Kommune Bosætning og Landsbypuljen/LAG
Landsbypuljen uddeler hvert år 1,5 mill. til foreninger - beløb op til 50.000 kr. Der er to
ansøgningsrunder årligt. Der gives støtte til udviklingsmidler og investeringer (ikke til
drift). Projekter vurderes bl.a. på: øvrig medfinansiering, borgerinddragelse, frivilligt
arbejde.



LAG-puljen uddeler hvert år 1 mill. til foreninger og opstartende virksomheder - beløb
på minimum 100.000 kr. Ansøgningsproces er mere omstændelig, da der er tale om
EU-midler suppleret af kommunale midler.

Randers Kommune velkommer henvendelser fra foreninger og virksomheder, og
bruger ressourcer på hjælp, sparring og erfaringsdeling - evt. fra tidligere projekter
andre steder i kommunen.

Ordstyrer gør også opmærksom på ELRO fonden, som er flittig til at støtte lokale
formål - bl.a. gennem deres ELRO-dage, hvor kulturlivet får et boost af arrangementer.

NYT FRA BYENS FORENINGER
Leif Steimle - Grønne Mænd
Et aktiverings initiativ for pensionerede mænd som samlede en gruppe her i byen. Der
findes fire af disse GRØNNE MÆND initiativer i Danmark. I Langå fungerer det som
reperations værksted. Målet er at forlænge livet for udstyr, der ellers ville blive smidt
ud. Der opfordres til at borgere kigger forbi i åbningstiden torsdag eftermiddag. Biler,
TV-apparater og udtørrede printere klares ikke, men rigtigt meget andet er muligt -
elektronik, køkkenmaskiner, cykler, møbler m.m.

Verny Olsen - Flittige hænder
Forening med 95 medlemmer der har fået indrettet håndarbejdslokaler i Kulturhuset.
På det årlige Julemarked sidst i november sælger medlemmer ting de har lavet
gennem året. Nysgerrige er velkomne til at kigge forbi. Lokalerne har faste
åbningstider, men der kan derudover laves aftaler. Samværet og mulighed for at
hjælpe hinanden prioriteres. Der har også været arrangeret ekskursioner for
medlemmer.

Robert Bach og Knud Erik Christensen - Borgerforeningen
Dette oplæg var så underholdende, at referenten mistede fokus. Vi kom omkring
foreningens anciennitet (mere end 100 år), værdien af indkøbte skulpturer som står i
byen (adskillige 100 tusind!) og foreningens position som ejer af området, der giver
adgang til Gudenåen. Nye initiativer har været bygning af madpakkehuse og offentligt
toilet. Foreningen glædes over det velholdte bådlaug, udvidelse med Kayak-Klub og
initiativ om kommende Sauna/Vinterbade-klub.

Stine Junge - Kommende Vinterbadeklub
Har sikret 125.000 kr. til indkøb af sauna og etablering af strøm (opvarmes med el).
Tilladelse til placering af sauna nær åen afventes fra Kommunen. Klubben vil først
blive dannet, når denne tilladelse er på plads.

Birgit Hansen - Egnsarkivet



Kan besøges i åbningstiden torsdag 14.30-17.30. Lokalerne findes på Kulturhusets
første sal - ovenpå biblioteket. Der kan bladres i et stort materiale om bygninger og
begivenheder i byen. Der er også en udstilling med luftfotos gennem tiderne og meget
andet. Medlemmer af støtteforening modtager Egnsarkivets Årbog, som desuden kan
købes i Sparekassen.

PAUSE 15 min.

Fællessang - Ta med ud og fisk

NYT FRA BYENS FORENINGER + ERHVERV + KOMMUNEN
Dorthe Tapomayi - Langå Kunstforening
arrangerer udstillinger med professionelle kunstnere i Kulturhjørnet, som ligger i
forlængelse af bibliotekets bagerste lokale. Der er gratis adgang til udstillingen i
bibliotekets bemandede åbningstid. Foreningen indkøber et kunstværk af hver
udstiller, hvorefter indkøbene indgår i et lotteri blandt foreningens støttemedlemmer på
generalforsamlingen i februar måned.  Kontingentet er kr 200 for en person eller 300
kr pr husstand om året. Udover udstillingerne er der medlemsarrangementer for både
børn og voksne. Mere info på facebook, Instagram eller på hjemmesiden
langaakunstforening.dk

Brian Andersen - Langå Handel
Da Langå Kommune blev nedlagt rystede det byens selvopfattelse, og der fulgte en
tid, hvor også handelslivet skulle finde sine ben at stå på. De sidste 10 år har været
præget af fremgang, som ikke mindst skyldes kulturelle initiativer som Station K og
Marked & K. Den positive udvikling forstærkes af flere tiltag: Nybygget børnehave,
bygning af boliger og ikke mindst tilflytning af unge familier. Der er pt. tre tomme
butikker i hovedgaden, hvilket giver muligheder for nye butiksdrivende. Faste opgaver
for Langå Handel er infoskærm i lyskryds og opsætning af julebelysning i Bredgade,
som desværre ikke kommer op i år.

Eva Frank - Team Frivillighed (Randers Kommune)
Mulighed for at deltage i frivilligt arbejde med aktiviteter for byens ældre. F.eks. i form
af hjemmebesøg eller cykelture med rickshaw. Eva tager gerne imod henvendelser
med idéer til nye initiativer. En stor del af hendes arbejde er at udvikle og koordinere
projekter - f.eks. var der samtidig med borgermødet afvikling af “Sønderjysk Kaffebord”
arrangement nedenunder.

Lars Søgaard - Nye boliger og udstykning
Kender som medlem af byrådet til igangværende byggeprojekter, såvel som til
fremtidige visioner. I området mellem Digterparken og Langå Skole, er der livlig
aktivitet med ny vej, hvor der er solgt grunde til byggeri af parcelhuse samt til
rækkehuse til udlejning. Der er planlagt en fase 2 i samme område. Byen oplever i
denne tid tilflytning af unge familier, hvilket er godt for børneinstitutioner og handelsliv.



PITCH DIN IDÉ
● Sara Fink Søndergaard / Ida Marie Lebech - Overvejer mulighed for at opstarte

Klubtilbud for 4.-6. kl. børn. Langå har de seneste 10 år tiltrukket mange nye
børnefamilier. Langt størstedelen heraf har blandt andet valgt Langå pga. de
gode muligheder for pendling / arbejde i andre byer. Derfor er der et stigende
behov for pasning/ aktivitet for 4.-6 kl børn efter skole.
Ideen er forelagt skolens bestyrelse og ledelse, hvor der umiddelbart er positiv
opbakning. Der har også været spurgt ud blandt forældre i det nuværende
2.klassetrin, hvor der bakkes bredt op om ideen.
Til Borgermødet blev det foreslået, at man også kunne tænke alle de mange
øvrige foreninger og aktiviteter ind. Kan børnene blive koblet på der?

● Elsebeth Hvass / Anders Pedersen - Oplever at byens mange arrangementer
og begivenheder af og til ikke bliver kommunikeret ordentligt ud til byens
borgere. Facebook og plakatsøjle løser ikke problemet. Måske kunne der
udvikles en super brugervenlig App, der kunne lette denne kommunikation, så
borgere ikke oplever at de går glip af oplevelser, fordi de ikke kendte til dem.

● Line Munkholm, Helle Schmidt og Camilla Bärnholt - Foreningen Marked & K
inviterer nye til at blive del af foreningen, som hidtil har været et firkløver. Der er
brug for ny energi, hvis foreningen skal blive ved med at lave arrangementer for
hele byen. Det næste arrangement bliver Jul i Langå sammen med Langå
Handel den 02.12.2022. Her kunne vi godt bruge nogle frivillige hjælpere. Tag
gerne fat på Marked  K hvis du vil hjælpe eller være med i foreningen:
markedogk@gmail.com eller via Facebook

I den efterfølgende frie snak udtrykkes der ønske om en koordineret velkomst af
tilflyttere. Det kunne være mulighed for at få en (jævnaldrende) kontaktperson, som
gennem samtale kan hjælpe tilflyttere med at finde sig tilrette i byen. Det blev nævnt,
at det for nogle tilflyttere kan være svært at overskride dørtærsklen til byens mange
fungerende fællesskaber - måske ville det her være rart, at der bliver banket på ens
dør.

Afsluttende punkt var overdragelse af 30.000 kr. til LiU (Langå i Udvikling).
Pengene blev i sin tid søgt til borgerinddragende formål af Camilla Bärnholt. Beløbet
har i mellemtiden stået på LiU’s bankkonto. Camilla ønsker at overdrage ansvaret for
anvendelse af pengene til LiU, hvilket foregår efter en godkendelse ved
håndsoprækning fra de fremmødte. Camilla understregede, at pengene fortsat skal
anvendes til bred borgerinddragelse, da det er i den ånd, de er uddelt af Randers
Kommune.

AFRUNDNING

Fællessang - What a wonderful World
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