
Visby Lokalråd a/older sin årlige generalforsamling  
i Mul7salen på Visby gamle skole 7rsdag 8. marts kl. 19 

Referat fra generalforsamling i lokalråd 2022 

Trille starter med at byde velkommen 8l generalforsamling i Visby Lokalråd  
Der var 21 deltager 8l generalforsamling. 
Vi starter med at synge en sang 453 
Dagsorden i henhold 8l vedtægterne: 

1. Valg af dirigent:                                      
 Trille forslår Gunnar Jensen, Gunnar bliver valgt, og han tager over og orientere at 
generalforsamlingen er varslet i reHe 8d, så den nu kan gennemføres. 

2. Lokalrådets beretning, herunder 
• orientering om arbejdet med Lokal Udviklingsplan for Visby ( Trille) 

Bestyrelsens beretning 

"Formanden”


- Kvindernes internationale kampdag; og i den anledning, så vil jeg da lige fortælle, at vi er 
gået lidt væk fra formandsbetegnelsen og kalder det forperson. 


- Oplæg d. 17.2 på  - delt på “Os fra Visby” om “generalforsamlingerne tid”. Det 
er jo nu. 


- Gav en lille forsmag på den årlige beretning ved generalforsamling for Visby Lokalråd. 
Skrev, at “Du kan forvente: at blive ’indhyllet i lyserød LUP’, ’fodret med nye, spirende og 
grønne tiltag’, ’inspireret af muligheder’, ’draget af en klingende mønt’, ’fanget af lyst til 
udvikling, blive ’blæst bagover når du mærker suset af sammenhold’ og ’blændet af 
forventninger og visioner’ til de kommende år.


- Så til det her:


“Året der gik”


- Siden sidste generalforsamling, som blev afholdt juni 2021 grundet Covid-19, så har 
Covid-19 ikke på samme måde afholdt os fra at kunne mødes og det har betydet, at der 
har været en hel del aktivitet i Visby Lokalråd - og ikke mindst i Visby.


- Vi arbejder til dels ud fra et årshjul, hvor flere af vores aktivteter er de samme fra år til år, fx 
affaldsindsamling, som er hvert år i april og vores arbejdsdage i Visby Park, som er forår 
og efterår. Så er der aktiviteter som kommer naturligt i forhold til de projekter og tiltag, som 
vi arbejder med, fx Borgermøde om den lokaludviklingsplan. Samt de aktiviteter, som vi 
tilbydes at deltage i kommunalt, fx Kulturugen. 


http://visbynet.dk


- Så siden sidst har vi bl.a. været vært v/


• August: Indvielse af Oasen Sejerbæk


• Oktober: Historisk Vandring i Visby Park og Indvielse af Pastor Møllers shelterplads, 
Borgermøde omkring LUP (kommer senere)


• November: Fællesspisning på Mortens Aften


• December: Juletræslystænding


- Der er aktiviteter, som vi har ændret lidt på og der er aktiviteter, som vi fremover vil gøre 
anderledes med. Det er bl.a. fællesspisning og juletræslys-tænding, hvor vi jo godt kunne 
tænke os at flere havde lyst til at deltage.


- Når vi mødes i Visby Lokalråd, så går der mange snakke med koordinering og planlægning 
af vores aktiviteter, men vi drøfter også mange andre spændende emner:


• September; Besøg af Tønder Kommunes foreningskonsulent, hvor vi bl.a tog hul på en 
snak omkring “Visioner for Visby Lokalråd”.


- Vores arbejde i Visby Lokalråd følger vores vedtægter;


1. Det er lokalrådets formål gennem forsat udvikling at sikre, at Visby Sogn også i 
fremtiden er et godt sted at bo, og


2. Det er målet, at lokalrådet på almennyttigt grundlag skal virke som katalysator og 
koordinator for ildsjæle og foreninger i Visby Sogn. 


- Og vi arbejder på at tilpasse os den verden og hverdag vi lever i. Derfor har vi også just 
besluttet at vi vil have et fast punkt på vores dagsorden, som har et grønt fokus og som 
tager udgangspunkt i bæredygtighed, biodiversitet og nogle af puntkerne fra de 17 
verdensmål.


“ ".


- Som i kan høre, så sker der faktisk rigtig meget i Visby. Og jeg beretter jo kun om det som 
Visby Lokalråd arrangerer. Så nu sidder du måske og tænker; “ hvordan holder jeg da styr 
på alt det der sker?” 


- Det gør du på  - eller via app’en InfoLand (Se på skærmen og peg på A-tavlen)


- Visby Lokalråd har igennem det sidste år arbejdet ihærdigt på at få en gangbar 
hjemmeside for Visby - og så er vi så heldige at der hører en app til. 


- Vi vil gerne opfordre til at man bruger Visby’s hjemmeside og ligeledes app, da den her 
løsning favner alle foreninger i Visby. Alice, som er webmaster, hun er bl.a meget 
opmærksom på at kalenderen er opdateret og at alt kommer i den. Alle foreninger kan 
også få adgang til at lægge noget op på siden. Her kan man bl.a. også læse referater fra 
vores møde i Visby Lokalråd - og så er de sidste nyheder også at finde, bl.a.:


http://visbynet.dk
http://visbynet.dk


• November: ”Seniorerne i Visby” modtager Landdistrikts- og Bosætningsudvalgets 
initiativpris 2021 på 5000kr. ved et arrangement på Rådhuset. Pengene er brugt til 
informationstavle til Visby Park.


- Ud over hjemmeside og app, så deler Alice mange information på facebookgruppen “Os 
fra Visby” og så har i sikkert lagt mærke til at Visby har fået sin egen faste side i 
Bindeleddet.


- Så har du noget der skal med, så kontakt Alice.


“Lokaludviklingsplan”


- Et punkt, der har fyldt meget på vores møder i Visby Lokalråd siden 2019 er drøftelser om 
LUP; Lokaludviklingsplan og jeg er sikker på at i alle har hørt om LUP’en og ved noget om 
den.


- Vi havde jo det her helt fantastiske borgermøde i oktober sidste år, hvor rigtig mange 
mødte frem og deltog i arbejdet med at kvalificere de mange forslag.


- I starten af februar, i år, havde vi så endnu et borgermøde, hvor der blev nedsat fire 
arbejdsgrupper. (OBS om nogen af dem er med, så skal de nævnes her eller se på 
visby.net.dk.) 


• Aktivitets- og mødested for de unge


• Trafik


• Tilflyttere


• Visby gamle skole - samarbejde med Børnehuset om et fælles Børne- og 
foreningshus.


- De grupper, som er tilstede vil kort sige lidt om, hvad de arbejder med.


- Alt information omkring hele arbejdet med vores LUP; fra 2019 og til nu ligger selvfølgelig 
på vores hjemmeside. Det, som er godt at være opmærksom på, det er, at den består af to 
dele; del 1; som er selve udviklingsplanen og del 2; som er procesbeskrivelsen.


- Som Lokalråd er vi ansvarlige for at være tovholder på Visby udviklingsplan og derfor vil vi 
arrangerer et borgermøde hertil hvert år i september måned, hvor der kan arbejdes videre 
med LUP; noget kan måske afsluttes, noget skal måske lægges lidt til side og nye 
projekter kan tages op. Jeg er helt sikker på at der altid er plads i arbejdsgrupperne, hvis 
nogenstår på spring for at være med, men eller er der her en mulighed for at hoppe med 
på vognen. Som vi vil gøre i aften, så vil vi også fremover bruge Lokalrådets årlige 
generalforsamling til at give en status på de projekter der er i gang.


Hvordan ser fremtiden så ud??


- Vores vedtægter siger, at vi kan være mellem 5-9 personer i Visby lokalrådet, så selvom Arne 
vælger at stoppe mister vi ikke vores “eksistensgrundlag”, men dog en stor personlig og en 



ihærdig mand. Så, selvom det er Kvindernes Internationale Kampdag, så står “en ihærdig 
mand, med hænderne skruet godt på” højt på vores ønskeliste. 


- Udover de mange projekter, som er skudt i gang i kraft af LUP’en og vores fokus på Visby Park, 
så tænker man jo også altid på økonomien, når man kigger ind i fremtiden.


- I mit oplæg - i februar - lavede jeg en lille teaser omkring en “klingende mønt” og det var for at 
fortælle, at vi har en god økonomi i Visby Lokalråd og vi har faktisk mange muligheder for at 
gøre nogen spændende ting med de midler vi har. Nu er det jo ikke millioner vi har stående på 
kontoen, men som Erling han sagde i sin tale ved indvielsen af vores shelterplads, så er det 
utrolig, hvad I kan få ud af selv små midler. SÅ jeg er meget positiv.


- Vi ved det ikke endnu, men måske kommer der også endnu flere muligheder for os rent 
økonomisk inden for en kort fremtid. Jeg tænker her på de muligheder der er omkring vind- og 
solenergi og helt konkret om det vindmølleprojekt i Mollerup Enge, som er sendt ind til Tønder 
Kommune. Penge er gode at have, men vi bliver ikke nødvendigvis mere lykkelige af at være 
rige. Og det er en af de helt store opgaver, som vi jo arbejder for i Visby Lokalråd; ikke direkte 
at gøre folk lykkelige, men det skulle da gerne være en sidegevinst ved at bo i Visby eller 
bosætte sig i Visby. Derfor vil vi i Visby Lokalråd tage ansvar for, at sikre at oplyse og dele viden 
omkring projektet til folk i Visby. Vi tager ikke parti og er hverken fortaler eller imod. Det 
kommer der mere om på Visbynet.dk.


- Til slut vil jeg Benytte lejligheden til at sige tak til jer der sidder med i Visby Lokalråd; det er en 
stor fornøjelse at være sammen med jer om det lokale arbejde. Og ligeledes en stor tak til alle 
der bakker op omkring det arbejde vi gør i Visby Lokalråd.


Nedenstående punkt 8lføjes 8l dagsorden: 
• orientering fra de forskellige arbejdsgruppe, Trafiksikkerhed, TilflyHer, mulitbane, og 

Visby gamle skolen/børnehuset 

• Mul8bane - et ak8vitets og mødested: 
Kis fremlægger på vegne af projektgruppen. Projektgruppen har mange idéer om hvad 
der skal være; mulitbane, skaterplads, borde og bænke, trampoliner m.m. Gruppen er 
ved at undersøge, hvem der skal samarbejdes med, hvilke fonde og puljer, der skal 
søges ved. Idrætsforening har 8lkendegivet, at de vil støHe projektet med 50.000kr. 
Arbejdsgruppe skal bl.a deltage i et webninar ved Nordeafonden. Der skal laves en 
a\ale med Tønder Kommune i forhold 8l placering. Det skal være en plads for alle fra 
unge 8l gamle - og projektet skal stå færdigt i forår 2024. 

• Trafik: der deltager ingen medlemmer fra projektgruppen. Trille orientere derfor 
herom: Projektgruppen har taget kontakt 8l kommunen. De ønsker at invitere en 
medarbejder 8l en gåtur i Visby og drø\e de udpegede områder, der udgør en risiko 
for de bløde trafikkanter. De afventer svar herpå.  

• Visby gamle skole/børnehus: 
Der arbejdes på, om det er muligt at børnehuset kan flyHe helt over på skolen, idet den 
nuværende barak-bygning ikke længere er egnet 8l ins8tu8on, sam8dig med at det 



også er muligt for foreningerne at blive ved med at bruge huset, som de gøre nu. Så er 
ønske er et mul8hus. Der har været et par møde med Tønder Kommune, team 
ejendom, børnehuset og 2 medlemmer fra Visby Lokalråd. Disse møder resulterede i, at 
et oplæg fra Tønder Kommune blev afvist af, da man i Visby ikke kan se, at det er muligt 
at få de basale og mest op8male behov dækket for både børnehuset og foreningslivet. 
E\erfølgende har Visby Lokalråd sendt et brev 8l hele kommunalbestyrelsen. Man har 
også fået 8lbagemelding fra nogen af poli8kerne, med 8lkendegivelse om, at de vil tage 
det med på deres respek8ve udvalgsmøder. Til borgermøde i februar, blev der nedsat 
en arbejdsgruppe, som skal arbejde for et samlet børne- og foreningshus på Visby 
gamle skole. Arbejdsgruppen har holdt møde og har lavet en invita8on og sendt ud 8l 
børne- og skoleudvalget, Teknik og Miljø og poli8ker, hvor de er inviteret 8l at komme 
ud og se skolen, og se på de nuværende forhold. Nogen 8ng er nemmere at forholde sig 
8l, når man fysisk kan se et sted. Der er afsat tre datoer her8l i marts måned. Der gives 
en rundvisning, et kort møde med fakta frem og alle får “papir” med hjem, som de kan 
tage med i deres udvalg. Der skal arbejdes hur8g pt. da det skal passe ind med den 
poli8ske kalender. Der er møde i april i de forskellige udvalg. Projektet skal med på 
poli8ske møder i juni, og så er der budgetseminar i september/oktober 2022. 
Arbejdsgruppe bliver nød 8l at arbejde ud fra hvad der kommer af 8lbagemelding og i 
forhold 8l poli8ske deadline. Der arbejdes for de bedste og for fælles løsning for 
børnehuset og foreningslivet. Der skal være plads 8l alle foreninger, og vig8g er KFUM 
Spejderne, da de kun har skolen som deres base. 

• TilflyHer: 
Projektgruppen har holdt møde og de vil starte med at lave en velkomscolder, som 
indeholder alt det gode fra/i Visby; det gode børneliv, bus og tog forbindelse, der er 
mange foreninger, rigt foreningsliv, ak8vitet. Tønder Kommune har ansaHe, som kan 
oversæHe folderen 8l andre sprog. I folder skal der også henvises 8l hjemmesiden 
Visbynet.dk. Rita fortæller lidt om alle ak8viteter der er i byen, bl.a byfest, sct. Hans, 
Busk, fastelavn, fællesspisning, arbejdsdage i parken, affaldsindsamling og meget 
andet.  
Så vil de tage ini8a8v 8l “Fælles hyggemøde” fredag e\ermiddag én gang pr. 
måned, hvor man skal selv medbringer fx drikkevarer.  
De vil kontakt Gyrithe Andersen, fra Mul8etniske Landsbyer, som skal komme ud og 
fortæller. Erling Christensen fortæller, at han sidder med i det udvalg, så han vil også 
gerne bidrage, hvis der er behov herfor.  
De vil evt. lave et 8lflyHer arrangement. 
Lisbeth spørger ind 8l, om man har kontaktet dem i Sæd; evt. snakke med dem om 
hvordan de har startet alle deres projekt op, man kunne måske få noget hjælp der. 

• orientering fra Skoleudvalget (brug af Visby gamle skole) ( Else)  



Beretning er kort i år pga. af corona, så det har desværre været meget s8lle vinteren 
over og forår pga. corona. Men spejderne er startet op, holdt Sct. Hans og BUSK. 
Idrætsforeningen har træningsgymnas8k og 1 hold børnegymnas8k. Der er hold med 
Madlavning for mænd. Der har været to ak8vitetse\ermiddage.                                

Der er holdt to bestyrelsesmøder. Bestyrelsen består af Visby Frivillige Brandværn/
Torben Hansen, KFUM Spejderne/Mogens Nielsen, Visby Idrætsforening/Iben 
Knudsen, Visby Børnehus/Henrik Prydsø og Visby Lokalråd/Else Jespersen. 

Else takker sig bestyrelse for samarbejde og alle frivillige, som er omkring arbejdet på 
skolen, for uden jeres opbakning kunne der ikke laves de 8ng for byen, som der har 
været i årets løb, tak. 

Planer om at flyHe børnehuset over på skolen, beskrivelse af forløb, ligger under 2 
under hvad der er lavet i arbejdsgruppen Visby gamle skole /børnehus. 

• orientering fra Parkudvalget v/ Arne og Trille 
Projektet omkring Pastor Møllers shelterplads er afsluHet. Projektet omkring 
hjertesøen er delvis færdigt, der mangler forsat en formidlingssta8on. Her vil 
Caroline, som er biolog, gerne hjælpe 8l.  
Der er arbejdsdag d. 9.4: Der skal bl.a. mere grus på s8erne. ToileHet åbnes inden 
påske, det er igen AneHe Christensen der sørger for at holde det rent. Vi prøver at 
holde toilet åbne længere, men det vil stadigvæk, blive lukket helt ned 8l vinteren. 
Der er stadigvæk et problem med hundelorte i parken.  
Vi har et godt samarbejde med Tønder Kommune omkring Visby Park og har fået 
penge 8l ny vandhane i toileHet.  
Kort omkring at gøre parken mere grøn, sæHe uglekasser op, tænke mere i 
biodiversitet. 
Huset Trosalta drø\es; Visby Lokalråd vil løbende arbejde for at bevare huset i 
parken. Ønsket er at Trosalta kommer med ind i byens lokale udviklingsplan. Der er 
behov for mange penge 8l at renoverer huset. 

Lokalrådets regnskab, herunder: 
• regnskab vedrørende Visby park   

Leif gennemgår lokalrådet og de to regnskaber 8lhørende Visby Park. 
Tilskud fra kommunen bliver løbende, når man er i gang med lokaludviklingsplan. 
Pengene er ikke øremærket, men skal jo bidrage 8l at føre projekter ud i forhold 8l 
vores lokaludviklingsplan. 
Der var spørgsmål 8l størrelse på udgi\er 8l hjertesøen, da en havde forstået at det 
skulle laves på frivillige basis, men den er lavet på regning, som også al8d har været 
mening og så skal der lige laves noget dræn, da der står meget vand på s8erne 
bagerst i parken. 



Arne siger at hvis man sæHer penge ind på parkfonden, så bliver det muligt at huset 
kan laves. 
Der spørges 8l om man skal have garantbeviser, det er løbende uddelt, ved årlig 
8lskud fra sparekassen, denne ordning findes ikke mere. 

• regnskab vedrørende dri\ af skolebygningerne (Leif gennemgår regnskab) 
Der spørges 8l hvorfor vi har indtægt på madlavning men ingen udgi\er, men det er 
fordi at de først er overført i 2022 8l Andrea, så det vil komme med i næste års 
regnskab, og så var der to gange forsikring, men kun fordi den for 2022 blev betalt i 
2021, så der vil ikke være med på næste års regnskab 
Alle regnskab er godkendt. 

3. Indkomne forslag 
Der er kommet et forslag, som gik på, at generalforsamlingen skulle tage s8lling 8l, hvorvidt 
alle kon8 burde/kunne lægges sammen. Forslaget er drø\et på et møde i Visby Lokalråd, 
hvor det besluHes, at det ikke er nødvendigt, at tage drø\else og beslutning med på 
generalforsamling. På det omtalte møde i Visby Lokalråd er beslutningen, at der arbejdes 
videre med at undersøge, hvilken ‘model’, der er bedst for Visby Lokalråd at arbejde e\er. 
Der a\ales bl.a. et møde med sparekassen herom. Der er en kommentar; hvis man har hver 
sin konto, så er man måske mere ansvarlig omkring pengene. Svar: forventningen er, at alle 
tænker sig om, tænker på, hvordan man bruger foreningens penge. Drø\er, at det er muligt 
at have én kon8, og sam8dig at hver gruppe har et regnskab. Målet er at der arbejdes med 
budget - og at der så kun laves et regnskab, som fremlægges på generalforsamling 

           
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er  
• Leif Jacobsen (modtager genvalg) 
• Arne Christensen (genops8ller ikke) 

Leif er forslået, og foreslået bliver Allan Jensen og Lisbeth Linnet, da der er plads 8l 
9 mand, så er alle 3 valgt. 

5. Valg af revisorer. Valgperioden er to år. Der afgår en revisor i lige år og en i ulige år. 
På valg er: Carl Aage Nielsen genvalg  

6. Valg af 1 revisorsuppleant. Revisorsuppleanten vælges hvert år. 
På valg er: Peter Bech, Peter Bech ønsker ikke genvalg, så der skal vælges en ny suppleant. 
Erling Christensen er forslået. Erling bliver valgt. 

7. Eventuelt 
Lisbeth fortæller, at grunden 8l at hun s8ller 8l lokalrådet, er fordi hun har været med fra 
starten med at starte de forskellige projekter som er lavet i Visby Parken, og det er hun ikke 
færdig med, så derfor ville hun gerne med ind i lokalrådet.  
Erling roser lokalrådet for deres arbejde, synes at vi skal være stolte af Visby Lokalråd, med 
alt det der bliver sat i gang og lavet. 

Gunnar Jensen spørg en sidste gang om der er flere spørgsmål, da det ikke er 8lfældet, så 
siger han ‘tak for god ro og orden’. 



Lokalrådet mødes d. 14 marts, hvor bestyrelsen vil kons8tuere sig  
Der sluHes af med sang nummer 152. 

Referat skrevet af Else Jespersen, redigeret af Trille Jacobsen.


