
Lørslev 210416 

 

Referat årsmødet i Lørslev-Ugilt-Ilbro Landsbyråd 190416. 
 

Fremmødte : 

Friskolen/Børnecenter : Dorthe og Anne 

Lørslev Borgerforening : Tommy og Morten 

Ilbro-Lørslev I.F. : Ingen 

KFUM spejderne : Poul 

Ugilt Beboerforening : Malene og Jette 

Ugilt Menighedsråd : Ingen 

Onsdagsklubben : Bendix og Jane 

Ugilt Forsamlingshus : Ingen 

Ilbro Borgerforening : Erik og Ejvind 

Lørslev Fjernvarmefors. : Ingen 

Enkeltpersoner : Kaj, Henriette og Jens (sekretær). 

 

1. Jens blev valgt som dirigent. 
2. Bendix og Tommy blev valgt som stemmetællere, det fik vi nu ikke brug for. 
3. Henriette berettede om årets gang og Poul fremlagde regnskabet. Begge dele blev godkendt. Henriette 

meddelte, at dette var hendes sidste beretning, da hun fratræder posten som formand. Landsbyrådet 
udtrykte en tak for en flot indsats gennem 8 år. Vi har ikke modtaget vores tilskud på 14000 kr for 2016 
endnu, men har modtaget meddelelse om at de er på vej. 

4. Forretningsudvalgets forslag til ændringer i vedtægterne blev vedtaget. 
5. Landsbyrådet besluttede at bevilge et tilskud på 2500 kr til Ugilt Beboerforening og 6000 kr til Lørslev 

Cafe og kulturhus. Lørslev Borgerforening kan evt. søge senere til projekt hundepark. 
6. Sommerfesten blev diskuteret, og det blev aftalt, at vi gør, som vi plejer og får hjælp af Kent, som 

ordner det praktiske for os. Sommerfestprogrammet omdeles af Friskolen bortset fra Ilbroområdet, 
som Erik har lovet at tage sig af. Alle relevante oplysninger om foreningernes arrangementer meddeles 
til Jens inden mandag den 9. maj.  

Friskolen og Erik får leveret programmerne senest torsdag den 19. maj og disse forventes omdelt inden 
udgangen af maj måned. 



7. Kaj og Jens blev valgt, der var ikke andre forslag. 
8. Forretningsudvalget blev Kaj som formand, Poul kasserer og Jens sekretær. 
9. Der arbejdes videre med projekt landsbypedel, og næste trin er udarbejdelse af ansøgning til 

kommunen. 
10. Nye foreningsrepræsentanter blev skrevet på adresselisten. 
11. Kaj orienterede om arbejdet i landsbyforum og efterlyste en stedfortræder, hvilket medlemmerne blev 

bedt om at overveje. Sekretæren blev bedt om at fastslå, at sommerfestens afvikling nu ligger fast. 
Første arrangement er søndag den 5. juni kl. 14, friluftsgudstjeneste i Ugilt-skoven, onsdag den 8. 
petanque i Ilbro, lørdag den 11. fest i Lørslev og cykelsponsorløb tirsdag den 14. juni.  

Jens Chr. Larsen 98963320 
	


