Referat fra generalforsamling i Skelhøje Borgerforening den 1. juli 2021.

Der redegøres for proceduren i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen. I forbindelse med
COVID-19 har det grundet force majeure, været muligt og nødvendigt at udsætte generalforsamlinger frem
til det tidspunkt, hvor det er muligt at gennemføre på betryggende vis. Bestyrelsen har haft overvejelser om
afholdelse på telefon og digitalt. Det har været vurderet, at det ikke har været muligt.
Der vil være gennemgang af to regnskaber og formandens beretning vil rumme beretning for to år.
1. Valg af dirigent, referent og valg af stemmetællere.
Dirigent: Ole Peitersen er valgt.
Generalforsamlingen giver sin accept af, at generalforsamlingen er for to år.
Generalforsamlingen er indkaldt i ordentlig tid ved opslag i byen, i Skelhøje Borgerintra og
Borgerforeningens hjemmeside.
Betina Tradsborg er valgt til referent.
Katrine Henriksen og Lasse Reffs er valgt til stemmetællere.
2. Formandens beretning 2020 og 2021.
2019.
2019 var et rekordår både ift. gæster og med mange former for arrangementer og et højt antal
medlemskaber.
2020.
I 2020 blev der afholdt fastelavn. Den efterfølgende Corona med medført, at arrangementer blev lukket
ned og bestyrelsen afventede mulighederne. Der har derfor ikke været afholdt mange arrangementer.
2021.
Nu er der øget genåbning, hvorfor det bla. er muligt at afholde denne generalforsamling.
Bestyrelsen har mange planer. Der er allerede afholdt Sct. Hans, som har haft rekord med antal deltagere
på ca. 200.
Bestyrelsen haf fokus på, at der i fremtiden fortsat skal være opmærksomhed på Corona restriktionerne. På
arrangementslisten er byfest i starten af september, halloween, to foredrag og fællesspisninger.

Der er tale om frivilligt foreningsarbejde. Det er derfor en udfordring, at få tingene til at hænge sammen. Jo
flere kræfter, jo sjovere og jo mere kan man lave. Vi arbejder ud fra, at vi gør, hvad vi kan. Vi har ikke
uendelige timer i døgnet. Der sker derfor en prioritering af, hvordan timerne bedst kan bruges.
Den kommunikationsvej der er valgt, er at bruge hjemmesiden. Søg derfor informationer på Skelhøje
Borgerforenings hjemmeside. Ved kommunikation til bestyrelsen er den fælles mail bedst og der vil blive
svaret hurtigst muligt.
Disse punkter har været indmeldt til punkter på generalforsamlingen, men de er blevet trukket igen:
Motorvejsudvidelse: Der er opmærksomhed fra bestyrelsens side og det følges. Der skal dog være noget
mere konkret fra politikerne, før der reageres.
Dialog om motorvejsudvidelse:
Der er usikkerhed om, hvor/hos hvem den endelige beslutning ligger. Der bør gøres opmærksom på
naturhensyn. Det er vigtigt for bestyrelsen først vide, hvem det træffer beslutningen, før der handles. Ulrich
Wilbæk afventer miljørapport.

Høj fart: Der har været gennemført hastighedsmålinger på Dollerupvej og på Bakken. Målingerne giver
anledning til bekymring. Borgerforeningen har kontakt til myndighederne. Målingerne har vist 14 % over 60
km/t XX % over 70 km/t på Dollerupvej XX % over 60 km/t og XX % over 70 km/t på Bakken. Der gøres
forsøg på at finde en løsning i samarbejde med Viborg kommune.

Dialog om høj fart:
Det tilkendegives fra salen, at der ikke er mulighed for en lignende måling på Lysgaardvej, men der er et
ønske om opmærksomhed på Lysgaardvej. Formanden vurderer, at baggrunden for, at der ikke fra
kommunens side er interesse for en lignende måling på Lysgaardvej er, at der har været lavet 3 målinger de
seneste 10 år, men uden bekymring. Skelhøje Borgerforeningen vil dog gerne bestille en ny
hastighedsmåling til Lysgaardvej.
Kan Skelhøje Borgerforening påvirke kørsel med landbrugsmaskiner? Formanden tilkendegiver, at det ikke
umiddelbart er muligt at påvirke. Bestyrelsen har ingen juridiske værktøjer. Der har været kontakt til
politikere flere gange. Der stilles forslag om kontakt til de relevante landmænd.
Ønske om dialogmøder vedr. de emner, der bekymrer.
Fra salen foreslås det, at der i regi af Skelhøje Borgerforening etableres dialogmøder om de emner der
bekymrer. P.t. er det motorvej, landbrugsmaskiner og høj hastighed. Ved den form for dialogmøder får alle
chancen for at byde ind med holdninger. Fra bestyrelsens side er der tvivl om hvorvidt den form for møder
er inden for formålsbestemmelserne. Formål i vedtægternes § 2 er:

- at bidrage til drift og bevarelse af Skelhøje Kultur- og Forsamlingshus.
- at bevare det aktive liv i Skelhøje og
- at arrangere og støtte kulturelle aktiviteter og fritidsaktiviteter for beboerne i Skelhøje og omegn.
Bestyrelsen anerkender dog interessen for den form for dialogmøder, og vil undersøge om det kan rummes
i borgerforeningens formål.
Fra salen spørges der til projektet på det grønne område, Gletscher-projektet.
Formanden forklarer, at der er meget udvalgsarbejde med samarbejdspartnere. Her i foråret er der sket
meget. Producenten Elverdal, vil trække informationer vedr. hvilke ønsker og behov der er hos borgerne.
Undersøgelserne vil ske både mundtligt og skriftligt, for at alle kan inddrages. Bestyrelsen afventer hvornår
leverandøren er klar. Der søges penge hjem fra fonde. Der er forhandlinger med kommunen i forbindelse
med brugen af det grønne området. Hensigten er, at området skal være attraktivt for hærvejsturister,
cykelturister og byens borgere i alle aldre. Forventningen er, at det er et projekt, der gennemføres over
etaper. Fra salen stilles der forslag om kontakt til Helle Borgbjerg / Jette Schmidt for at høste erfaring ved
søgning af fondsmidler.
Formandens beretning er godkendt.
3. Kasserens beretning 2020 og 2021
Årsregnskab for 2019: Byfest, 13.082,25 kr. i overskud. Kontingent 21.152,00 kr.
Status: Borgerforeningen modtog legat på 94.000 kr. til brug på det grønne område. Nærmere redegørelse
for posten "Diverse" med udgifter på i alt 22.070,00 kr.
Årsregnskab 2020: Fastelavn og forberedelse af generalforsamling. Udgifter vedr. kontorhold, husleje og
diverse. Overskud, da stor kontingentindtægt.
Regnskaberne for de to år er godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen har tidligere foreslået, at kontingentet for 2020 også dækker for 2021. Dette er godkendt af
generalforsamlingen.
Kontingentet er; husstand; 200 kr. Enkeltperson; 100 kr.
Kontingentfastsættelsen er vedtaget.
Der fremsættes forslag om frivillig donation i stedet for betaling af kontingent. Betalingen er foreslået til
det grønne område: Gletcherprojektet.
Forslag om kontingentstigning. Stigningen kan gives til Gletcherkontoen. Der har ikke været ændring af
beløbet siden 1997.

Bestyrelsens holdning er, at det kører fint, som det gør nu. Det er ikke hensigten, at der spædes op, men at
der sker konsolidering af foreningen. Det er vigtigt, at alle kan være medlem.
Der er 305 husstande i Skelhøje og omegn. P.t. er der 135 medlemmer i Borgerforeningen. I byen er der 250
husstande. Vurderingen er, at antallet af medlemmer er steget.
17 stemmer for fastholdelse af kontingent. 10 stemmer for ændring af kontingent. Kontingentet ændres
således ikke.
Bestyrelsen vil overveje justering af kontingentet på den næstkommende generalforsamling.
5. Indkomne forslag.
To, der - som beskrevet under formandens beretning - er trukket tilbage: Motorvej og Høj fart.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelse:
Eva Hermann er på valg og ønsker genvalg.
Thomas Rosenslør er på valg og ønsker genvalg.
Bodil Jensen er på valg og ønsker ikke genvalg.
Peter Pedersen er på valg og ønsker ikke genvalg.
Opstillende:
Christoffer H, Pernille Reffs, Kim Steffensen, Eva Hermann og Thomas Rosenslør.
5 stiller således op og der er 4 pladser.
Afstemning mellem: Thomas Rosenslør, Eva Hermann, Christoffer H., Pernille Reffs og Kim Steffensen.
Afsteminng: De valgte er Christoffer H, Eva Hermann, Pernille Reffs og Kim Steffensen.
Forslag til ændring af konstitueringsmetode; Det foreslås, at formanden vælges direkte og ikke vælges
under konstitueringen efterfølgende.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Frank Henriksen (1. suppleant), Bent Poulsen ønsker valg. Generalforsamlingen accepterer at bestyrelsen
vælger sidste suppleant.
Bilagskontrollant Katrine Henriksen og suppleant Bent Pedersen er genvalgt.
8. Valg til udvalg.
Der er accept af, at bestyrelsen selv vælger deltagere til de forskellige udvalg.

Der fremsættes forslag til fremtidige ændringer af denne bestemmelse, da det kan medføre, at bestyrelsen
vælger en udenfor bestyrelsen til afgørende udvalg. Der er derfor risiko for, at vedkommende ikke kan
svare for Borgerforeningen.
Formanden giver udtryk for, at frem til nu har der været tale om, at repræsentanter, der skal møde overfor
Viborg Kommune og andre eksterne udvalg, har det været medlemmer af bestyrelsen. De eksterne
repræsentanter kan møde i forbindelse med samarbejdet i Kulturhuset og i forbindelse med Gletcherprojektet.
Forslag til vedtægtsændring.
9. Eventuelt.
Der er ingen bemærkninger under eventuelt.

