
Referat fra 

TAARUP BORGERFORENINGS 

GENERALFORSAMLING D. 27. August 2020 

  

1 Valg af dirigent og referent 

Esben Petersen blev valg til dirigent. 

Esben konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og at der var 

19 stemmeberettigede til stede.   

Flemming Deleuran blev valgt til referent. 
 

2 Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf 

Formanden havde forfald, så Lars Kunstmann trådte til og fremlagde 

bestyrelsens beretning. 

Bemærkninger: 

Der blev spurgt ind til, om bestyrelsen ikke kunne gøre noget ved roderiet 

omkring nogle af byens huse evt. ved at rette henvendelse til husenes ejere. 

Bestyrelsen mente, at det var vanskeligt at blande sig i private forhold. 

Kommunen fejer flere gange i Viborg by. Ville det ikke være rimeligt, at de 

også fejede i landsbyerne. 

Bestyrelsen havde netop talt med kommunen omkring lidt mere service i vores 

by, men kommunen ønsker ingen udvidelse af deres forpligtigelser. 

Borgerforeningen vil dog gerne se på sagerne. 

 

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget.  
 

3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af revideret regnskab 

Niels Østerlund fremlagde regnskabet. 

Bemærkninger: 

Det blev påpeget, at forsamlingshusene måske kunne få tilskud i forbindelse 

med Corona. 

Niels forklarede, at vi i forvejen får god støtte fra kommunen, og vi har ikke 

økonomiske problemer. Vores lokale kontakt i kommunen har ikke gjort 

opmærksom på det, og hun plejer, at være god til at holde os orienteret. 

Borgerforeningen vil undersøge sagen nærmere 

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

 

4. Vedtægtsændringer 

Der var ingen vedtægtsændringer 
 

5 Behandling af indkomne forslag 

Forslag om at lave en borgerplan for Taarup Sogn (lokal udviklingsplan). 

Da forslagsstilleren ikke er til stede, redegør Lars for, hvad der f.eks. kan ligge 

i en lokal udviklingsplan. En lokal udviklingsplan er for alle borgere – ikke kun 



Borgerforeningens medlemmer. Bestyrelsen ønsker, at en lokal udviklings-

plan, hvis man vil lave en sådan, skal være bredt funderet hos og bakket op af 

alle interessenter. Typisk starter man med et borgermøde og nedsætter 

derefter undergrupper og afslutter med et borgermøde. 

Der var forskellige bemærkninger og kommentarer til forslaget, men da vi 

manglede forslagsstilleren, løb det lidt ud i sandet. 

Det blev dog klart, at borgerforeningen gerne måtte have en repræsentant i en 

evt. arbejdsgruppe. 

Desuden blev det foreslået, at borgerforeningen inviterede forslagsstilleren til 

et møde, hvilket borgerforeningen tilsluttede sig. 
 

6. Godkendelse af budget 

 Niels Østerlund fremlagde budgettet, som blev enstemmigt vedtaget. 
 

7. Valg til bestyrelsen 
 

a.   Niels Østerlund blev genvalgt 

b.    Lars Kunstmann blev genvalgt 

c.    Svend Aage Petersen blev genvalgt som 1. suppleant og Esben Petersen 

blev valgt som 2. suppleant. 
 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

 

Johan Gregersen & Jens Ole Jensen blev genvalgt som revisorer. 

Erik Valum blev genvalgt til revisorsuppleant. 
 

9. Eventuelt 

Fihl fortalte, at nogen gerne vil have byens 4 bump fjernet. Det, syntes han, 

var en rigtig god idé, som fortjente opbakning. 

Fihl spurgte, om borgerforeningen havde noget imod, at han brugte Jan 

Vestergaards billeder. Det kunne borgerforeningen ikke se, der skulle være 

problemer med, men henviste til Malene Eigenbroth. 

Desuden blev det diskuteret, hvad man kunne gøre, for at få flere til at flytte til 

området.  
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