
Referat fra Visby Lokalråds årlige generalforsamling  
i Mul8salen på Visby gamle skole onsdag d. 8. marts kl. 19.00 

Referent: Else Jespersen. 

Alice Brun byder velkommen. Forsamlingen starter a>enen med en sang. 
Der er mødt 19 personer. 

Dagsorden i henhold 8l vedtægterne: 

1. Valg af dirigent   
Bestyrelsen forslår Gunnar Jensen. Gunnar Jensen bliver valgt. Gunnar indleder med at ge-
neralforsamling er varslet reGdigt, og at den ifølge vedtægterne skal holdes inden udgang 
af marts måned. Da deKe er overholdt kan generalforsamlingen gå i gang. 

2. Lokalrådets beretning v/ Trille Jacobsen, 
Da Trille er fraværende i a>en læser Alice Brun bestyrelsens/Trille’s beretning op. 

Bestyrelsens beretning 

"Indledning”


- Så blev det igen “generalforsamlingernes tid” og det er dejligt at se jer/ så mange frem-
mødte her i multisalen. 


- Multisalen er det faste mødested for Visby Lokalråd; det har alt hvad vi skal bruge (borde, 
stole, lærred, køleskab, lidt plads til opbevaring) og stedet minder os om, at det er vigtigt 
at vi kæmper for det vi har og for de muligheder vi kan se.


“Året der gik”


- Som forberedelse til denne beretning sad jeg med beretningen fra sidste år. Her indledte 
jeg med nogle af de begrænsninger, som vi havde stødt på med Covid-19. Det har heldig-
vis ikke været tilfældet for 2022, til gengæld har vi virkelig har fået vind i sejlene og skyder 
fremad med høj fart; der er møder, driftsopgaver, aktiviteter og projekter. Der er nok at se 
til - på den positive måde. Og/men vi skal huske på at det er frivilligt arbejde vi yder.


- I lokalrådet arbejder vi forsat og til dels ud fra et årshjul, hvor flere af vores aktivteter er de 
samme fra år til år, fx affaldsindsamling og arbejdsdage i Visby Park. Der er ligeledes bor-
germøde i september, hvor fokus er på den lokale udviklingsplan - LUP.  Så er der de akti-
viteter, som vi tilbydes at deltage i fra kommunal side, fx Kulturdagene og møde med det 
politiske Landdistrikts- og bosætningsudvalg. Og sidst, men ikke mindst de events, som vi 
selv sætter i søen. 


- Jeg vil lige løbe igennem året og nævne nogle af højdepunkterne:




• Vi begyndte året godt med tilskud fra Tønder Kommune til øget biodiversitet i Visby Park 
og Oasen Sejersbæk med bl.a. vilde blomsterfrø, og uglekasser. 


• April (-juni): Krigen i Ukraine blev også helt aktuel her i Visby, hvor Tønder Kommune 
brugte lokalerne i Visby Fritidscenter. I April 2022 boede der ca. 40 flygtninge. Der var 
LUP-gruppen Integration og tilflyttere, som stod for kontakt til kommunen samt koordi-
nering. Som en lille positiv sidegevinst til Visby fik de ukrainske flygtninge tildelt gave-
kort til min købmand. Sørgeligt, men sandt, så har vi jo allerede markeret 1 års dagen for 
krigen i Ukraine. 


• Maj: deltog vi sammen med VIF, Forsamlingshuset, Købmanden i et forskningsprojekt 
om ‘civilsamfundets betydning for et lokalområdes udviklingspotentiale 


• Juni: besøg af folketingspolitikkere, som også besøgte Visby Købmand - men endnu 
vigtigere forløb optagelserne til Visbys byfilm, med skønne Agnes og Lauge, som ho-
vedpersonerne og filmen kan jo ses bl.a i Købmanden på infostanderen. Og så var der 
med stor tilslutning sommer fællesspisning med grill-mad.


• I løbet af første halvdel af 2022 besluttede vi at Visby Lokalråd skulle være aktiv i pro-
cessen omkring VE-projekter, og være med til sikre information til vores lokal- og nær-
område. Vi afholdte bl.a. borgermøde omkring dette. 


• I sommers: indgik vi et samarbejde med Naturcenter Tønnisgård på Rømø om være en 
del af deres VADEHAVS projekt ‘Book en shelter’, hvorigennem shelterne i Visby Park 
kan lejes til overnatning. Det har på trods af den korte sæson shelterne var online sidste 
år resulteret i et beløb på 1500 kr. til Visby Lokalråd og 275kr. til spejderne for salg af 
brænde.


• August: som et lille ekstra tiltag fik Lokalrådet produceret postkort med motiver fra Vis-
by, som bl.a sælges i Min Købmand.


• September: Borgermøde omkring LUP med gratis fællesspisning.


• Oktober: Kulturdagene - Hatteteater for børn og bedsteforældre


• December: (medvært / arrangør) af fælles 1. søndag i advent, med tombola, julegudstje-
neste, lystænding.


- 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:


• I 2022 har der været et mere gennemgående fokus på vores økonomi, særligt strukture-
ring af konti, arbejde med budget, sikre gennemsigtighed og ikke mindst.


• Og på hvert møde laver vi status på de projekter, der er etableret i forbindelse med bor-
germødet i september.




- 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 ellers arbejder vi på at tilpasse os den verden og hverdag vi lever i.


Hvordan ser fremtiden så ud??


- Fremadrettet er der ingen tvivl om at behovet - og kravene, for at tænke bæredygtigt og grønt 
bliver større. Vi har arbejdet lidt hermed i 2022, men vi kan sagtens gøre endnu mere og blive 
endnu bedre. Og det skal vi. 


- Vedtægterne siger, at der kan være mellem 5-9 personer i Visby lokalrådet. I år stopper Ina og 
Rita, som jeg vil takke, når valget er gennemført. Tilbage er Else, Allan, Leif, Lisbeth, Alice og 
jeg selv - altså nok til at forsætte bestyrelsen. Så ingen panik. Men skulle nogen have lyst til at 
være med, så er man meget velkommen.


- Jeg vil også benytte lejligheden her 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. 


- Som Lokalråd er vi tovholder på Visbys udviklingsplan og derfor bruges generalforsamlingen 
her til at en repræsentant for hver af de otte projektgrupper, giver en status på det projekt de 
hver især repræsenterer. Vi tager den rækkefølge, der er opstillet i dagsorden.


Beretning fra Skolen ved Else Jespersen 
På skolen er der igen kommet gang i den med arrangementer e>er en mærkelig Rd med corona. 
Spejderne har holdt deres nytårsparole, fastelavn,  Sct. Hans og BUSK, så køre idrætsforeninger, 
træningsgymnasRk, 2 hold børnegymnasRk., samt stole gymnasRk. Vi har kørt både et hold med 
Madlavning for mænd og et hold for kvinder, hvor det er Andrea, som har stået for det.                         
Der har været akRvitetse>ermiddage/a>en med foredrag og filmvisning. 
Vi har holdt 1 arbejdsdag.  
Vores dri>sa>ale med kommunen er i november blevet fornyet for 2 år og evaluering e>er 1 år. 
A>ale gælder nu kun 2 år af gangen, i stedet for Rdligere 4 år, og det er pga. af de sRgende dri>s-
udgi>er. 
Der er holdt kun 1 bestyrelsesmøde, da der er nedsat en anden gruppe Rl projektet med at flyKe 
børnehuset over på skolen. Der er blevet udski>et i bestyrelsen, så den nu er brandværn Torben 
Hansen, Spejder Mogens Nielsen, Idrætsforening Lau Møller, Børnehuset Karin Andersen, som er 
blevet ny leder i børnehuset, da der har været lederrokade, (Henrik er kommet Rl To>lund) og  
Lokalråd Else Jespersen. 
Tak Rl min bestyrelse for samarbejde og Rl alle frivillige som er omkring arbejdet på skolen, for 
uden jer kunne der ikke laves de Rng for byen, som der har været i årets løb, tak. 



Hvor kan man finde informa8oner: 
Alice Brun fortæller lidt om informaRon, Alice står for formidling i byen. Vi fortæller om og hvad 
der sker i Visby. Vi bruger vores hjemmeside meget, og vi har en app, der er RlknyKet Rl vores 
hjemmeside, ellers bruges facebook Os fra visby. I bindeleddet, køres der fast med 1 side med ka-
lenderen, alle foreningerne i byen har mulighed for at få deres arrangementer med, ved at melde 
ind Rl Alice. Info på skærm indenfor ved købmanden og opslagstavlen udenfor ved købmanden. 
Alice er god Rl at følge op på at formidler Rng i byen, hvor og hvornår arrangementer sker. 
Anne Marie Baun siger at hun har stor glæde af det og andre melder også ind at de bruger det, så 
tak Rl Alice for et stort stykke arbejde med det arbejde. 

  Orientering fra nuværende LUP-udvalg: 

   Mul8pladsen v/ Alice Brun 
Alice Brun fortæller om mulRpladsen, pengene er samlet ind, første spadesRk bliver taget fælles 
på søndag d. 12. marts kl. 15:00. Så går Jacob Rahr i gang med at grave og opfyldning, så tager 
Uniqa over, og begynder med at sæKe pladsen op, og man forventer, at den er færdig Rl byfest i 
august. Der skal holdes en indvielse, ikke fast lagt endnu.  Der er brug for noget prakRsk hjælp, 
Lena Styrk er tovholder på det, og der vil løbende blive lagt op, hvad der er brug for af hjælp.  
Lilly Frisell har sponseret kaffe og kage, sodavand Rl det første spadesRk på søndag. 

  Nu hedder den mulRpladsen - et akRvt og uformelt mødested – men der vil blive sat en   
  konkurrence i gang om hvad pladsen skal hedde. 

  TilflySer/Integra8on v/ Rita Jacobsen  
Rita Jacobsen fortæller at de stadigvæk er 4 friske damer, som arbejde med det, de har lavet en 
velkomsfolder, velkomstpakke Rl RlflyKe er blevet nedsat fra 150 kr. Rl 100 kr., da der har været 
flere udski>ning. De har nogen gadeambassadør, som holde øje med med hvornår der flyKer 
nye Rl byen. De har været ude med 15 gaver, Rita fortæller hvem og hvor de er flyKet ind. 
De har holdt hyggemøde i parken, og alt e>er vejret starter man op med det i maj igen. 
 Det var spændende og være omkring projektet med Ukrainer på kvindeskolen, men de er alle 
væk igen. 

Trafik v/ Alice Brun 
Alice Brun fortæller at de mangler flere medlemmer i arbejdsgruppen, der er kun Jens Nicolai-
sen Rlbage. De har holdt ét møde med kommunen, og det har givet pote, der er blevet sat pen-
ge af i kommune Rl at lave noget trafiksikring ved købmanden. For 3. år, vil der blive der søgt 
penge statspulje Rl cykelsR på Høybergvej. Peter Skrydstrupsiger at de vil lave dobbeltcykelsR 
skal lægges over ved gadelyset. Der er lavet rapport over hvordan cykelsR skal ligge. Der har væ-
ret fartkontrol på Høybergvej og Parkvej. Der kommenteres fra salen, at der siges at man ikke 
skal sæKe det på facebook at der er fartkontrol i byen. Alle kan besRlle at poliRet kommer ud og 
laver fartkontrol. 



Visby Skole:  
Gruppen er sat i bero.  
Lige nu ventes der på, at kommunen får lavet dagRlbudsanalyse, før kan arbejdet kan komme 
videre. Gruppen er i tæt samarbejde med områdeleder for børneinsRtuRon Yvonne. 
  
Bike-sta8on: 
Åge Madsen og Dennis Møller har arbejdet hurRgt siden borgermødet i september. Der er alle-
rede sat en Bike-staRon op ved købmanden. Bike-staRonen er en de har fået graRs. Der er indvi-
else d. 22 april kl. 11:00. Lokalrådet giver øl og vand og spejderne sælger grillpølser. 

Seniorboliger: 
Peter Skrydstrup fortæller at der har været lidt problemer i kt. at Tønder kommune og Tønder 
Forsyning har kunnet snakke sammen, men at der nu er kommet andre folk på opgaven, og nu 
ser det ud Rl at der sker noget. Man kan ikke komme videre inden Tønder forsyning har fundet 
en løsning på hvor vandet skal løbe hen. Der holdes møde mellem Tønder kommune og Tønder 
forsyning på Rrsdag. Der er stor behov for byggegrunde i byen, og da der ikke har været grunde, 
er der unge mennesker der har bygget i Tønder i stedet for her.Der er givet forslag Rl lokalpla-
nen fra byen/lokalrådets side for over 1 år siden, uden der rigRg er sket noget, men håber at der 
nu går fremad.Der har været snak om at bygge et fælleshus på Rantzausvænget, som et sam-
lingssted, hvis man får flere gæster, da der jo ikke er meget plads Rl det i andelboligerne. 

Huset Trosalta i Visby Park: 
Michael Jacobsen fortæller at der ikke så meget nyt. Gruppen har snakket med kommunen, det 
er tænkt som et madpakkehus som alle kan bruge. De har snakket med Karin landdistrikts koor-
dinator  og afventer svar fra kommunen, hvad vi kan og må med huset, Der er plads Rl flere i 
gruppen, da de kun er 2 Rlbage. 
Både Parken og Huset i parken er kommunale, der har været snak om det skulle brækkes ned, 
Arne Chr. har arbejdet for at få det lidt renoveret, og det blev det for år Rlbage og med                    
økonomisk hjælp fra kommunen.  Når det er kommunalt er det svært at søge midler Rl, men 
Alice fortæller det kan lad sig gøre, der skal bare laves en form for a>ale, det er der også lavet i 
forbindelse med mulRpladsen, da de også ligger på kommunalt jord. 

Bytorv: 
Annalisa Seeler fortæller, at de mener, at der ikke er brug for et dissideret bytorv, da man får 
mulRpladsen og har parken. Tvært imod mener gruppen, at der er mere brug for parkerings-
plads ved købmanden. Der er Rl gengæld snakket om at så nogen blomster og andet grønt bag-
gest på parkeringspladsen, så det bliver pænere. Der er snakket med Freja, så hun ved besked 
og man kan få vand ved købmanden Rl vanding. Der har været snakket om at lave nogen skilte, 
som man viser, hvor de forskellige Rng er i byen. Der kan evt. sæKes skilte op flere steder i byen, 
skal finde ud af hvad og hvor må og priser på det, farver og hvilket. Måske en infotavle ved 
købmanden med et kort over Visby, som kan vise hvor de forskellige Rng er, giver mere menig. 
Infotavle langs hovedvej 11, få et godt overblik over det, se på mulighed ud fra de skilte,  
Rl hvordan de skal laves, der arbejdes videre med det. 
Alle beretninger er nu fremlagt og taget Rl e>erretning. 



3. Regnskab 
Leif Jacobsen fremlægger regnskab, der er ingen spørgsmål, regnskab bliver godkendt på  
generalforsamling. 

4. Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er  
1. Trille Jacobsen (modtager genvalg) 
2. Ina Lund (modtager ikke genvalg) 
3. Rita Schrøder (modtager ikke genvalg) 
4. Alice Øvlisen Brun (modtager genvalg) 
5. Else Jespersen (modtager genvalg) 
Gunnar forslår, at der er skri>lig forslag Rl lokalråd.  Gunnar Jensen og Arne Christensen 
indsamler forslag.  

Forslag: Else Jespersen, Trille Jacobsen, Alice Brun, Annalisa Seeler, Michael Jacobsen, Kurt 
Paulsen. 

Michael Jacobsen, Annalisa Seeler og Kurt Paulsen takker nej.  
Der er genvalg Rl Alice Brun, Trille Jacobsen og Else Jespersen. 

Alice takker for indsatsen Rl Rita og Ina, som har valgt at stoppe i lokalrådet. De overrækkes  
en gave, som tak for deres indsats. 

6. Valg af revisorer. Valgperioden er to år. Der afgår en revisor i lige år og en i ulige år. 
På valg er: Gunnar Jensen 
Genvalg Rl Gunnar Jensen 

7. Valg af 1 revisorsuppleant. Revisorsuppleanten vælges hvert år. 
På valg er: Peter Bech 
Genvalg Rl Peter Bech 

8. Vedtægtsændring i punkt 12. 
Alice Brun fortæller om forslag Rl vedtægtsændring i punkt 12. 

Forslag Rl ændring er følgende: Under Visby Lokalråd er der nedsat et udvalg Rl dri> af den 
Rdligere Visby Skole. Skoleudvalget består af et medlem fra hver af følgende foreninger: 
Visby Idrætsforening, Visby Spejderne, Visby Frivillige Brandværn, Visby Børnehus samt 
Visby Lokalråd. Medlemmerne udpeges af de respekRve foreninger. Beretning fra Skoleud-
valget bliver fremlagt på lokalrådets generalforsamling. 

Der er ingen indvendinger, så vedtægtsændringen er godkendt. 



9. Eventuelt 
Alice har lige sat følgende op, som sker i den kommende Rd i Visby: 

Kom og vær med  
Til at tage de første spadesRk på MulRpladsen på søndag kl. 15  
Arbejdsdag i Visby Park lørdag 1. april kl. 9   
Meld dig som frivillig Rl opgaver ifm etablering af MulRpladsen  

Se i øvrigt  
arrangementskalenderen på visbynet.dk og den Rlhørende app - den månedlige Visby-ka-
lender i Bindeleddet - infoskærmen hos Min Købmand - udendørs opslagstavle ved Min 
Købmand - Facebookgruppen Os fra Visby 

Alice Brun takker dirigent for god ro og orden, generelforsamling i Visby Lokalråd 2023 er 
slut.  


