
                                     

 

Generalforsamling i Visby Lokalråd 

Mandag d. 7. juni 2021 kl. 19:00 

 i Multisalen på skolen 

 
Dagsorden:  

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandsberetning 

3. Beretning fra skolen 

4. LUP (Lokaludviklingsplan) 

5. Regnskab 

6. Vedtægtsændring:  

 

Punkt 6 erstattes af følgende:              

- Alle der vil arbejde for lokalrådets vedtægter og visioner, kan vælges til Visby Lokalråd -  

Tilføjelse til vedtægter punkt 12 

- Under Visby Lokalråd ligger Visby gamle skole. På skolen sidder der en selvstændig 

bestyrelse, hvor der sidder 1 medlem fra hver af følgende foreninger: Idrætsforening, 

Spejder, Brandværn, Børnehuset og Lokalrådet. Beretning fra denne bestyrelse bliver 

fremlagt på lokalrådets generalforsamling. 

 

7. Afholdelse af valg til lokalrådet. 

På valg  

Ina Lund    (modtager genvalg) 

Trille Jacobsen      (modtager genvalg) 

Sanne sommer       ( modtager  ikke genvalg ) 

Verner Høeg          ( modtager ikke genvalg) 

Else Jespersen        (modtager genvalg) 

8. Valg af revisor på valg Gunnar Jensen 

9. Valg af revisorsuppleant på valg  Peter Bech 

10.  Indkomme forslag skal være lokalrådet i møde senest 8 dage før        

generalforsamling, sendes til formand Kis på mail: kisghansen@hotmail.com 

11. Eventuelt. 

  
 

 

 

 

 



Referat fra Visby Lokalrådets generalforsamling mandag d. 7. juni 2021 

 

 

Kis byder velkommen til generalforsamling, og går videre til første punkt på dagsorden: 

 

1.  Valg af dirigent 

Forslag til dirigent Alice Brun, hun modtager valg, takker for valget og tager nu over som 

dirigent for generalforsamling. Der er indkaldt rettidigt til generalforsamling i forhold til 

vedtægter.  

Der spørges til om der er flere punkter til dagsorden, det er der ikke. 

 

2. Formandsberetning 

Kis fremlægger Årsberetning Visby Lokalråd 2021 

Jeg vil på Lokalrådets veje, gerne takke jer der er kommet her til vores generalforsamling.              

Parken.                                           

Parken er et fast punkt på vores dagsorden. Vi har fået genskabt den hjertesø som tidligere har lagt 

bagerste i haven. Der skal lægges nogle trædesten så det vil være muligt at komme helt hen til søen. 

Ligeledes har vi bagerst i parken planer om at anlægge Pastor Møllers Shelter Park. Her er det 

planen, at der skal lægge 3 shelters samt et bålhus/sted. Vi har søgt og modtaget penge fra Nordea 

fonden og Landdistriktsudvalget til 2 shelter og håber at kunne rejse de pengene til det sidste shelter 

på lørdag, hvor der er sponsorløb i parken. (Og man kan stadig nå at melde sig til ). 

Projekt Sejersbæk.                                                       

Leif har været tovholder på projekt Sejersbæk, hvor der i foråret blev plantet en masse forskellige 

buske og små træer. Vi glæder os over, at der også fremover vil være hyggeligt at holde pause ved 

de opstillede borde/bænkesætte. Tak til dem der deltog og hjalp med at plante. 

Velkomstfolder.                                                   

Som et nyt tiltag (der egentlig har været på tegnebrættet et stykke tid…) er der blevet lavet en 

velkomstfolder. Nye tilflyttere til Visby bydes velkommen og får en lille opmærksomhed. I folderen 

er der navn og telefonnummer på alle foreninger, udvalg, erhvervsdrivende osv. i Visby. Vi håber 

derved at kunne imødekomme nye (og gamle) tilflyttere og deres eventuelle behov. 

Værdigrundlag.                                             

At være medlem af Lokalrådet i Visby er et spændende arbejde og alle i gruppen kommer med 

deres. Derfor skal vi efter sommerferien have besøg af Ronni Rix fra Tønder kommune, som skal 

guide os igennem et oplæg omkring værdier og visioner for Lokalråd. 

Vi har hver især en tilknytning til Visby og et ønske om at det skal blive ved med, at være en dejlig 

by at bo i. Vi har derfor beskæftiget os med hvilket værdigrundlag vi hver især har og hvilken 

betydning det har for vores arbejde. Vi vil nemlig gerne alle sammen det bedste for Visby. Derfor 

vil jeg også gerne benytte lejligheden, til at takke jer, mine med-lokalrødder. Tak for jeres store 

arbejde og engagement. Selvom bølgerne kan gå højt til tider, så er jeg sikker på at vi er på samme 

side – dog er vores veje hen til målet ikke altid ens, men vi ender alligevel det samme sted. Vi er så 



heldige, at vi hver især er rigtig gode på hver vores område og når man binder alle enderne sammen, 

får man det vi har: Fællesskab. Tak! 

Valg.                                                     

I aften er der mulighed for at komme med i vores lille ”klub”. Sanne Sommer og Verner Høeg har 

valgt ikke at genopstille til lokalrådet, så vi er 6 tilbage. Så hvis du sidder og tænker ”Ej det lyder 

spændende og sjovt” så tøv endelig ikke med at melde dig. 

LUP:              

Mere om det senere under punkt LUP punkt på dagsorden. 

 

Der spørges til om der er spørgsmål til beretning.  

Leif siger at Alice har været en stor hjælp med tegning m.m. til arbejdet omkring Oasen 

Sejersbæk.                                          

Alice er god til at ligge billeder op på facebook, af ting omkring og hvad der sker i Visby og 

omkring. 

 

3. Beretning fra skolen 

Else fremlægger beretning: Der har desværre været lidt stille det sidste års tid pga. corona. Men 

spejderne nåede at holde deres nytårsparole, fastelavn, og så har der kørt lidt gymnastik.                               

Børnehuset har fået 2 klasseværelse fast, hvor der er blevet installeret noget udluftning og 

samtidigt er der kommet automatisk brandalarm i deres 2 rum, på gangen og i aula, da det er 

lovpligtigt i forbindelse med at det er børnehuset som bruger det dagligt.  Der er andre lov 

regler i forhold til at det er forening, som bruger lokaler på skolen, så derfor er der ikke sat 

automatisk brandalarm på hele skolen. Så fik vi i oktober evalueret/gennemgået vores 

driftsaftale med kommune, den gælder 4 år af gangen med gennemgang hver 2 år. Det var 

tilbage i juni 2014 vi indgik denne første aftale med Tønder kommune. Så har der været 

udskiftning i bestyrelsen, så det er nu for brandværn Torben Hansen, Spejder Mogens Nielsen, 

Idrætsforening Iben Knudsen, Børnehuset Henrik Prydsø og Lokalråd Else Jespersen. Tak til 

alle frivillige som er omkring arbejdet på skolen, for uden jer kunne der ikke laves de ting for 

byen. Der spørges til om der er spørgsmål til beretning, det er der ikke. 

 

4. LUP (Lokaludviklingsplan) 

 

Hvad har vi så fået tiden til at gå med. Vi har brugt mange kræfter og timer på, at få udarbejdet 

vores LUP (Lokal og Udviklingsplan) Vores samarbejde med Jes og Malene Vagnsby udmundede i 

et fælles projekt, hvor alle borgere i Visby havde mulighed for, at vise deres sted frem. Spot på 

Visby. Der kom rigtig meget respons retur og det gav nogle rigtig gode snakke rundt omkring. Både 

ting/steder man var rigtig glade for, ting man ønskede kunne være anderledes og det som havde en 

betydning for en selv og som var med til at skabe historier, minder og fællesskab. Vi afventer 

oplæget fra Jes og Malene som skal skabe fokus og overblik over alle indkommende materiale. 

Oplægget skal godkendes af Lokalrådet og derefter hus omdeles og så indbydes der til borgermøde 



d. 21. august, hvor der skal arbejdes videre med LUP.             

Vi er stadig i gang med LUP og forventer meget snart at kunne præsentere det færdige resultat 

Idrætsforening har lige nu slået op på facebook med ide til en multibane, der spørges ind til om det 

blev nævnt som ide til LUP. Samarbejde på tværs af foreninger. 

5. Regnskab 

Leif fremlægger regnskab, regnskab godkendt. 

Leif tilføjer at der ikke er kommet noget tilskud fra Tønder kommune 2021. Forklaring på 

det er, at vi først modtager tilskud fra kommunen, når der er afholdt generalforsamling i 

Lokalrådet og har indsendt referat/regnskab, så de kommer. 

 

6. Vedtægtsændring: 

Kis nævner Lokalrådets snak om ændringer til vedtægter. 

Punkt 6: 

Alle der vil arbejde for lokalrådets vedtægter og visioner, kan vælges til Visby Lokalråd. 

Med et flertal af Lokalrådets medlemmer skal være bosiddende i Visby Sogn. 

Punkt 12: 

Under Visby Lokalråd er der nedsat to faste udvalg: Et parkudvalg og et udvalg til drift af 

den tidligere Visby skole. 

Parkudvalget består af Lokalrådets bestyrelse suppleret med personer med særlig interesse 

for Visby Park. Parkudvalget har et selvstændigt regnskab, som Lokalrådets bestyrelse skal 

godkende, og som skal forelægges til orientering på lokalrådets generalforsamling. 

Udvalget for den tidligere Visby skole har en selvstændig bestyrelse med et medlem af hver 

af følgende foreninger. Visby Idrætsforening, Visby Spejderne og Visby Frivillige 

Brandværn samt Visby Børnehus og Lokalrådet. Medlemmer udpeges af de respektive 

foreninger: Beretning fra denne bestyrelse bliver fremlagt på Lokalrådets generalforsamling. 

 

Så følgende overstående vedtægtsændringer for Visby Lokalråd blev godkendt på 

generalforsamling. 

 

 

7. Afholdelse af valg til lokalrådet. 

På valg  

Ina Lund                (modtager genvalg) 

Trille Jacobsen      (modtager genvalg) 

Sanne sommer       ( modtager  ikke genvalg ) 

Verner Høeg          ( modtager ikke genvalg) 

Else Jespersen        (modtager genvalg) 

 

Leif foreslår Rita Schrøder og Alice Brun, Rita er ikke til stede i aften, men har givet      

tilsagn om hun gerne vil i Lokalrådet, Alice Bruun modtager også valg, og så er der   

genvalg til Ina, Trille og Else. 

Så velkommen til Rita og Alice i Lokalrådet. 

 

8. Valg af revisor på valg Gunnar Jensen 

Der er genvalg til Gunnar Jensen. 



  

9. Valg af revisorsuppleant på valg Peter Bech 

Der er genvalg til Peter Bech.  

 

10.  Indkomne forslag. 

Der er ikke kommet nogen forslag som ønskes behandlet på generalforsamling. 

 

11. Eventuelt. 

Leif nævner at hvis man har store sten, træstammer andet, som kan være sjovt at lege på 

ved rasteplads oasen, så er man meget velkommen til at aflevere det dernede. Der er 

allerede kommet noget derned. 

Rita siger at nu når Lisbeth laver et fint skilt til Oasen Sejersbæk, om der ikke skal laves in 

indvielse af Oasen Sejersbæk, god ide. Det aftales at det tages med på næste lokalrådsmøde. 

 

Alice takker af og siger at generalforsamlingen er slut. 

 

 


