
Lørslev 230415 
 

Referat årsmødet i Lørslev-Ugilt-Ilbro Landsbyråd 210415. 
 
 

Fremmødte : 
Friskolen/Børnecenter      :           Åse og Anne 
Lørslev Borgerforening     :          Kaj og Alex 
Ilbro-Lørslev I.F.                :          Ingen 
KFUM spejderne                :          Poul 
Ugilt Beboerforening          :          Pennie og Jette 
Ugilt Menighedsråd            :          Iben og Ib 
Onsdagsklubben                 :          Ingen 
Ugilt Forsamlingshus         :          Poul og Bodil 
Ilbro Borgerforening          :          Erik 
Lørslev Fjernvarmefors.    :         Ingen 
Enkeltpersoner                   :          Thorvald,Henriette og Jens (sekretær). 
 
1. Jens blev valgt som dirigent. 
2. Ingen blev valgt som stemmetællere, det fik vi nu heller ikke brug for. 
3. Henriette berettede om årets gang og Poul fremlagde regnskabet. Begge dele blev godkendt. Vi har 

modtaget vores tilskud på 14000 kr for 2015, og kassebeholdningen var ca 9665 kr. ved udgangen 
af 2014. 

4. Vi diskuterede, om landsbyrådet skulle arrangere et førstehjælps/hjertestarterkursus. Kaj undersøger 
hos Beredskab, Røde Kors og Hjemmeværnet, om der kan laves et kursus på nogle timer en dag 
inden for en ramme på 3000 kr, som finansieres af landsbyrådet.. Hvis det kan lade sig gøre, 
sætter Kaj planlægningen i gang. Man besluttede, at den traditionelle juletræsfest i 
forsamlingshuset holder en pause. Med Henriette som tovholder arbejdes der lidt videre med 
projekt landsbypedel. Morten repræsenterer Lørslev Borgerforening, Åse Friskolen, Poul 
spejderne og Pennie Ugilt Beboerforening. 

5. Landsbyrådet besluttede at bevilge et tilskud på 2500 kr til Ilbro Borgerforening og 1598 kr til Lørslev 
Borgerforening. De 2 for sent indkomne ansøgninger fra Ugilt Beboerforening på 2500 kr til borde 
og fra Friskolen på 2500 kr til skaterrampe blev også bevilget, men det bliver sidste gang, at man 
behandler ansøgninger, der er kommet for sent.  

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 i år af Friskolen bortset fra 
Ilbroområdet, som Erik har lovet at tage sig af. Alle relevante oplysninger om foreningernes 
arrangementer meddeles til Jens senest den 11. maj.  

7. Friskolen og Erik får leveret programmerne senest onsdag den 20. maj og disse forventes omdelt inden 
udgangen af maj måned. 

8. Henriette og Jens blev genvalgt, der var ikke andre forslag. Forretningsudvalget blev ligeledes genvalgt. 
Altså Henriette formand, Poul kasserer og Jens sekretær. 

9. Kaj og Alex repræsenterer Lørslev- og omegns Borgerforening. Erik repræsenterer Ilbro 
Borgerforening. Åse og Anne repræsenterer Lørslev Friskole og Pennie og Jette repræsenterer 
Ugilt Beboerforening. 

10. Kaj orienterede om kommende arrangementer. 
 

Jens Chr. Larsen  98963320 



	  


