Årsmøde og generalforsamling 27. marts 2019

Referat af årsmøde
Formanden for ULN (Udvalget for Landdistrikter og Nærdemokrati) Gerda H. Jørgensen havde et
oplæg om baggrunden for at arbejde med vivionsplaner i de fire centerbyer. Der er nu 31 lokalråd i
Vejle Kommune, som alle er forskellige. Netop forskelligheden gør det nødvendigt at arbejde med
visioner for den enkelte by/landsby. Det er vigtigt at de ting, der sker, spiller sammen, både nye og
gamle og tænkes ind i en helhed.
Byvisionen skal sige noget om, hvad vi vil være kendt for. Processen for de 4 centerbyer er placeret
i økonomiudvalget, hvilket vil sige, at den hører direkte under Byrådet og at der skal arbejdes på
tværs af forvaltningerne.
Arkitekt Frederik Friborg Nielsen, projektudvikler på visionsprojektet: Forsøgene i Børkop og Give
evalueres og læringen bruges i Jelling og Egtved. Der er ikke sat penge af til de to sidste byer
endnu, men det forventes at processen kan gå i gang til efteråret i Egtved.
En byvision er: Visionær, strategisk, helhedsorienteret, tværgående og involverende.
Indholdet er den fælles fortælling. De to til tre vigtigste temaer. En simpel fysisk plan og en
initiativliste.
Proces skal være hurtig, for frivillige mangler tid. Den skal få flere lokale drivkræfter i spil, der skal
være politisk deltagelse i processen og professionel støtte/sparring til borgergrupperne.
Der bliver digital involvering på diverse medier, der er nedsat en tværgående forvaltningsgruppe til
at understøtte processen. Bivisionen skal sætte retning og bringe borgerne/deltagerne op i
helikopteren.
Se mere på:
www.byvisiongive www.byvisionbørkop
Referat generalforsamling
Dirigent Ejvind Sørensen
Formandens beretning blev godkendt.
Regnskabet blev godkendt
Arbejdsplan for 2019/20 blev godkendt.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Kari Hougaard (erstatter Flemming Nielsen som ikke ønskede genvalg)

Som suppleanter blev valgt:
Anders Frederiksen
Anne Marie Moos Hansen
Flemming Nielsen
Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen et kort konstituerende møde:
Formand:
Næstformand/sekretær
Kasserer:

Inger Pabst
Helle Wiese
Flemming Nielsen

Øvrige bestyrelse:

Thyra Carøe
Kirsten Jensen
Henrik Eriksen
Troels Eriksen
Kari Hougaard

Første møde i den nye bestyrelse: 24.4. kl. 19.00
Klyngemøde med ULN

30.4. kl. 19.00

