Lokalrådets ordinære generalforsamling 8. marts 2017 kl. 19.30
i Sognegården

Referat
Til generalforsamlingen deltog 19 personer.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Forelæggelse af årsberetning
Forelæggelse af regnskab
Indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessupplianter og revisor.
7. Eventuelt
ad 1. Dirigent. Peer Vincentz Larsen blev valgt som dirigent/ordstyrer.
ad 2. Stemmetællere. Per og Gert blev valgt som stemmetællere.
ad 3. Formandens beretning. Ingse Rasmussensen gennemgik sin udførlige årsberetningen - (se bilag
1) for et meget aktivt år 2016. Beretningen blev godkendt med akklamation og omdelt til deltagerne.
ad 4. Regnskabet. Revisoren Peer Vincentz gennemgik det reviderede regnskab både for Lokalrådet og
Flagalleen – (se bilag 2 og 3). Regnskaberne blev godkendte med akklamation og omdelt til deltagerne.
Sorø Kommune (v/ Christina Knakkergaard) får besked om godkendelsen.
ad 5. Indkomne forslag. Der var ikke kommet nogen skriftlige forslag ind.
ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. Følgende bestyrelsesmedlemmer

er på valg: Ingse Rasmussen (Skole), Ebbe Reitz (Skole), Martin Nielsen (Handel/Erhverv),
Anne Jensen (Kultur) og Richardt Gori (Borger).
Samtlige suppleanter og vores revisor er på valg hvert år: Disse er:
Leif Nielsen (handel/erhverv), Lene Bjørn (borger), Jannie Kristiansen (kultur), Carsten Busser
Jensen (foreninger), Bent Thygesen (Skole) samt vores revisor Peer Vincentz Larsen
Lene Bjørn (borger) og Leif Nielsen (Handel og Erhverv) tager ikke mod genvalg. I deres sted
blev valgt Charlotte Nielsen (Borger og (Marianne N.-Petersen (Handel og Erhverv).
Alle bestyrelsesmedlemmerne, som var på valg, modtog genvalg. Suppleanterne modtog også genvalg.alle med akklamation.
Peer Vincentz modtog genvalg som revisor - også med akklamation.
ad 7. Eventuelt. Ingse efterlyste forslag til årets hus - der er flere at vælge imellem..
Dirigenten sluttede generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, og var der stor enighed om, at bibeholde samme
status.
Referent Eli Davidsen

Årsberetning for 2016 til generalforsamling i Lokalrådet 8. marts 2017
tid:
Halfdan Rasmussen skriver om TID
I går er væk
hvor blev den af+
i morges gik jeghjemmefra.
Nu er det blevet
dag igen,
men hvor går alle dage hen?
jeg ved jo godt
at dag bliver nat,
men jeg vil gerne
tilstå at
jeg ikke fatter
og forstår
at tiden er der
når den går.
vupti så gik der et år til i vort lokale liv…
og så videre til Årsberetningen som er tegnet af midler og mennesker…:
Endnu et arbejdsomt år i udviklingens tegn. Helhedsplanen er nu i implementeringsfasen og mange
af vore fokusområder er blevet realitet.
..
Et spændende og udfordrende år er gået og det en sand fornøjelse at opleve det store
borgerengagement, det realiseres ved alle vore arrangementer– vi oplever at der er stor opbakning
til alle aktiviteter både, hvor der skal ydes og nydes– Det er yderst vigtigt i et lokalsamfund, at der
skabes rum til fællesskaber.. Hvor der er dialog skabes kimen til nye tanker og tiltag og
demokratiet træder i karakter..
Ruds Vedby Lokalråds mission er at være talerør og løftestang for lokalsamfundet..Vi ønsker at
etablere og deltage i en åben og direkte kommunikation med både det politiske system og de lokale
borgere..
Lokalrådet deltaget i mange møder ud over vort gængse årsværk - og har fået lagt en fast struktur på
helhedsmøderne som altid vil ligge den første onsdag i hver måned Sognegården. Det er altid før
vort ordinære lokalrådsmøde, og ofte har det givet mening, at helhedsgruppen har været med i en
del af lokalrådsmødet Alle aktører samles.Det er en åben gruppe, hvor nye relevante interessenter
er velkomne, blot man deltager i det konkrete arbejde enten i gruppe eller som enkelt person.
Vedbygård er fortsat et stort opmærksomhedspunkt.
Der arbejdes fortsat både i park og orangeri - her har vor næstformand Ejner Jensen på forbilledlig
vis stadig fat i forædling af Vedbygaards Park og Marianne Nygaard er tovholder i
orangeripasningen. Dejligt at det fortsat er liv omkring vort lille slot.

Også i 2016 oplevede vi Hovsa Festivallen med stor drivkraft fra Hovsa Foreningen.
Et kæmpe arbejde , der samlede byens og er med til at sætte den på landkortet
Lokalrådet har igen i år søgt om aktivitetsmidler til vort fortsatte virke. Der er lavet nye
ansøgningsprocedurer og ny fordelingsnøgle. Vi har trods en mindre reduktion fået vort årshjul til
at nå sammen i de gode traditioner. Samtidig må vi sande at uden den helt utrolige frivillige indsats
gik det slet ikke. Tak til alle der bidrager.
En masse aktiviteter har været gennemført i året der er gået – og det store fremmøde vidner altid om
hvor vigtigt det er at der bydes ind med mange forskellige muligheder for at kunne mødes. Det er
med til at give sammenhold i byen, og det er også her ideer og nye tiltag fødes.
Det er vigtigt at sige at lokalrådsaktiviteterne blot er en flig af de mange aktive tiltag byen vidner
om. Uden hinanden gik det ikke
Kort skal nævnes vort praktiske og traditionsrige årsværk og indsatsområder:
Hver den første onsdag i måneden holdes der lokalrådsmøde efterfulgt af åbent møde –
lokalrådsmødet er kl 19 og der er åbent møde fra kl 20, hvor alle er velkomne.
Helhedsmøderne følger op på arbejdsgruppernes opgaver og indstiller til lokalrådet hvor der skal
prioriteres Derudover holdes møder efter sag og behov.( arbejdsgrupper og adhoc grupper)
Vores lokale arrangementer er én ting og vores fælles samarbejde for udvikling af lokalområderne i
hele kommune er en anden og vigtig vinkel – som hele tiden skal matches med vores ønske om at
gøre livet levende og engagerende i Ruds Vedby.Vi vil rigtig gerne være en attraktiv by hvor
bosætning er en realitet.4 gange om året modtager vi en busfuld nye medarbejdere i Sorø
Kommune og fortæller om vor unikke by fyldt med muligheder …måske det lokker nye borgere til..
i 16 nåede vi at få iværksat og udført det smukke hegn omkring naturlegepladsen og muren er
blevet renoveret og står ny og frisk op til. Vi glæder os til at indvi hegnet på vor årlige
Byforskønnelsesdag lørdag den 29. april. Det vil blive markeret med invitation til at skåle for hegn
og helhed i Ruds Vedby
Jeg vil lige gøre opmærksom på at den udarbejdede helhedsplan stadig er aktuel og spændende
læsning

Kirkekoncerten ( samarbejde mellem Lokalrådet, Menighedsrådet og Borgspillet) er en velbesøgt
aktivitet
Her i februar indtog Jane og Shane kirkerummet med deres fortryllende sang og musik.( der var
ufulde huse.) Borgspilsfolket sørgede for snitter og dejlig hygge i Sognegården
Medborgeraftenen sidst i oktober trak også folk til og det var en helt utrolig dejlig aften på vor
kinesiske restaurant Vi holdt samme koncept og vi fik den stille auktion, hvor folk medbringer
”overflødige effekter” giver gode midler til trængte områder.. I år var overskuddet doneret til
Hjertebørn..

Byforskønnelsesdage er en fast aftale – og en ligger fast i kalenderen nemlig sidste lørdag i april,
hvor byen opkvalificeres af frivillige hænder og gode gerninger. Her udnævnes og diplomeres også
årets hus – det skal ligge i hovedgaden og er en del af projekt pæn hovedgade. I år modtog det
gamle apotek ( ejer Jørgen Lynge) byens forskønnelsesdiplom
4. maj blev traditionen tro fejret på behørig vis i Søparken sammen med Ruds Vedbys Historie.
vi havde fornøjelsen af Ole Glahns indføring i historiens vingesus
Flagfest 5. juni som udnævner årets borger(e): I år faldt valget velfortjent på vor gode præst
Marianne Agerholm, som er aktiv i mange gode sammenhænge i vor by og som bringer kirkens
budskab ud til alle aldre med gode invitationer til det nære fællesskab.
Thomas Thopper og Peter Ankjærgaard fylder luften med sød musik og Naturlegepladsen er fyldt
med glade mennesker som nyder La Vies gode service og Borgspillets fine café.
Ruds Vedbys Historie har en fin tradition med kransenedlæggelse ved statuen af Frederik d. 7.
Kulturaftener i Søparken hører også med i årsværket og igen i år har vi samarbejdet med Sønderjysk
Forening. Fast tradition er blevet at vi laver fælles kulturaften den første onsdag i november.. Det er
velbesøgt arrangement som er tradition i Søparken.
Flagalleen: Vi har også i helhedsplanen fokus på udvikling og bevarelse af vor flasgalle´og her kan
Peer Vincentz fortælle mere når vi når til regnskaberne.Det kan nytte at gøre opmærksom på
nødvendigheden af frivillige indbetalinger til vor flagalle´ - tak for hjælp med uddeling af flyers,
hjælp fra Ruds- Vedbys Historie der på deres åbne Hus dag får støttet Flagallen - 4. maj og 5 juni
benyttes også til indsamling. Det er dejligt at vi sammen kan hejse flaget for og med Ruds Vedby.
Juletiden nydes i samvær ved juletræstænding med gløgg og kakao og dejligt brød fra bageren..
Brandbilerne er fast tradition og alle brandfolkene deltager aktivt i arrangementet. Helt utroligt
fremmøde hvor over 250 mødte op. Juletræstændingen blev aktiveret af Erling Skovdals vise ord
Vor årlige juletræsfest var igen i år tilløbstykke og vor hel unikke juleband spillede lystigt op til
dans - tak til trofast opbakning fra Peer, Peter, Michael, Per og Magnus.
Vor julemand kunne (takket være Poul Tams trofaste sponsorat) dele godteposer ud til de glade
børn.
Handel og Erhverv
Vi nyder godt af at vi har en fast stab af forretninger og håndværkere i og omkring byen. Det er
vigtigt at vi som borgere i Ruds Vedby passer godt på dem alle.
"Hvis vi ikke bruger det vi har bliver det taget fra os…"Altid involverer de sig i de lokale
arrangementer – vi kan annoncere via opslag og plakater alle steder – Den bedste annonce er når
nogen ser , undres og taler sammen….og beslutter at mødes. Det er lokal forankring og udvikling.
En stor tak til de mange forretningsdrivende der støtter op om lokalrådets virke Velkommen til Vor
nye antikbutik ( v/ Annita og John Thomsen) - rigtig fin forskønnelse på Rudsgade

Boligområdet:

Byforskønnelse og byfornyelsesmidler har hjulpet fint på opkvalificeringen af byen - alle midler er
søgt og brugt.
Vi synes vi har rigtigt meget at byde på her i vort lille lokalsamfund. Og vi kan med glæde
konstatere at der dukker der nye dejlige mennesker op som tilflyttere i Ruds Vedby
Og til vore arrangementer kan vi alle hjælpe med at introducere vor by og dens aktiviteter.
Jo vi tror på det attraktive i at flytte til Ruds Vedby!
Det er så vigtigt at vi kan tilbyde alle de frie aktiviteter i byen og at vi har fokus på børnefamilier.
vore flygtninge ser også ud til at finde sig tilrette i vor lille by . Venligboerne er med til at skabe
gode rammer og der er aktiviteter som spise/ besøgsaftaler og lektiecafé
Og flere fra lokalrådet deltager i disse aktiviteter og her har vi besluttet at invitere de nye borgere til
vore arrangementet gratis med integration for øje.
lokalrådet takker Sorø kommune for god support og lokalt engagement. dejligt at der er en god og
åben dialog både i lokalområdet og i kommunen
jeg vil slutte med : al forandring starter med dig selv.

