
 

 

 
 

   Referat fra generalforsamling d. 28/2 - 2018 

 
1. Valg af dirigent 
Lasse valgt. Indkaldelse er sket rettidigt. 
 

2. Formandens beretning 
2016 var året, hvor det nye lokalråd skulle finde sit fodfæste. 2017 har budt på mange 
spændende opgaver: 
 
Rebildøstklyngen: 
Der er blevet afholdt rigtig mange møder vedr. opstart og samarbejde omkring Rebild 
Øst Klyngen. Blenstrup Lokalråd er bredt repræsenteret i de forskellige udvalg under 
klyngen, således vi både deltager i Borgerinvolveringsgruppen, 
Kommunikationsgruppen samt fundraisergruppen. Herudover deltager vi i forskellige 
arbejdsgrupper eksempelvis omkring foreningslivet på tværs af klyngen og øget 
bosætning samt markedsføring af området. 
 
Blenstrup Hallen: 
Sponsorat til opførelse af multibanen, samt en gave i form af en ny projekter med nyt 
transportabelt lærred i forbindelse med Blenstrup Hallens Jubilæum. 
 
Hjemmeside 
Der er oprettet et ny hjemmeside – blenstrupby.dk, som der har været rigtig god 
opbakning til både fra byens erhverv såvel fra foreninger og institutioner. 
 
”Blenstrups Børn” 
Blenstrup Børn er en billedserie, der portrætterer forskellige børnefamilier eller voksne 
der bor og er opvokset i Blenstrup. Dette for at sætte fokus på alt det gode Blenstrup 
har at byde på. Billederne bliver delt på facebook og hjemmeside og på sigt, kan der 
evt. laves folder til ejendomsmæglere m.v. 
 
SMS-Hjertestopordning 
SMS-hjertestopordning er startet op hvor der pt. er tilmeldt 24 frivillige. Der har været 
afholdt kursus i hjertelungeredning. Lokalrådet har søgt penge hjem til jakker, 
førstehjælpskit m.v. til alle de frivillige. 
 
Valgmøde og fællesspisning 
Afholdelse af valgmøde, hvor mange politikere mødte op og endnu flere borgere. 
Børnene legede i hallen imens. Der var tilmeldt 175 til fællesspisning bagefter.  
 
Fællesmøde med byens foreninger 
Fællesmøde for alle byens foreninger. På mødet blev den nye hjemmeside introduceret 
og der blev bl.a. drøftet mulighederne for eventuel sammenlægning af nogle af byens 
foreninger. 
 
Borgermøde omkring igangsætning af nye projekter 
Ca. 50 fremmødte, hvor der blev drøftet en masse ideforslag og flere frivillige har meldt 
sig til vores ”Frivillighold”, der gerne vil give en hånd med ved specifikke projekter, men 



ikke har lyst til at sidde i bestyrelser mv. Der blev eksempelvis dannet grupper der vil 
arbejde videre med en hundeskov samt udsmykning af Blenstrup. 
 
Valhalla cykelbane og stillerum 
Støtte til Valhalla og Skole til etablering af en cykelbane i skolegåden, med rigtige 
”trafiktegn”. Samtidig skal der laves to stillerum/kasser i skolen. 
 
Tennisbolde til Skolen 
Støtte af forbedret indeklima på skolen for at dæmpe lydniveauet, med indkøb af 
tennisbolde til at sætte på stolene, hvilket således dæmper støjen og øger 
koncentrationen. 
 
Blenstrup Ungdomsklub 
Opstarten af Blenstrup Ungdomsklub har vi ligeledes støttet. 
 
Gymnastikdragter 
BGF har et stort spring- og parkourhold med 55 børn fra hele Rebild Øst klyngen, som 
ansøgte om penge til nye dragter til opvisning til at dragterne efter hensigten skulle 
trykkes med ”en del af Rebild Øst Klyngen” netop i år. Vi har som det eneste af de tre 
lokalråd bevilliget støtten. 
 
Sundhed for pengene 
Levende Lørdag søgte sundhed for pengene, men byer der ikke havde fået bevilling før 
fik midlerne, 
 
Forskellige initiativer til fællesskaber mv. på facebook 

Blenstrups Historie  
▪ En gruppe hvor der deles billeder, historier og generel viden fra ”gamle dage”, 

gruppen er blevet ret populær og har på ganske kort tid fået mange 
medlemmer. 

Vejgrupper/vejambasadører 
▪ Et initiativ, hvor hver vej i byen har fået sin egen gruppe. En måde at få 

information ud, der kun vedrører en enkelt vej. Samtidig er det også en måde 
at skabe et fællesskab på tværs af de enkelte gader.  

 
Ad hoc opgaver på opfordring fra borgere 
Problemer med veje og færdsel herpå samt forskellige bump og gener disse måtte have 
i byen. Deltager eksempelvis med formidling, samt kontakt til kommunen. 
 
 
TAK TAK TAK 
Tak til de øvrige medlemmer i lokalrådet, vi har alle forskellige kompetencer og de er 
kommet i brug. Tak for den opbakning vi møder fra alle borgere. Det er dejligt at mærke 
at der er opbakning til de ting vi sætter i gang. I år har vi ligeledes mærket opbakning i 
form af interesse for at komme med i lokalrådet, det sætter vi stor pris på.  
 
Kommentarer til formandens beretning: 

- OBS på at følge op på projekt omkring stillekasser på skolen 

- Ungdomsklub – det skal afklares hvad der kan ske med klubben 

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab 
Kaare fremlagde regnskabet. Regnskabet er godkendt af revisoren og på 
generalforsamlingen. Regnskabet er vedlagt dette referat. 



Spørgsmål til hjertestarter, hvem der ejer den – det er hallens. 
 

4. Forslag til planer for det kommende år 
”Byens Torv”  
De penge der tidligere har været bevilget til byporte er blevet omfordelt til at kunne 
anvendes til renovering af Byens Torv i krydset. Det har ikke været så lige til at få 
fornyelsen godkendt hos kommunen, men en arbejdsgruppe er på sagen. 
 
Tilflytterboliger 
Er et koncept, hvor en bolig anvendes til udlejning af familier uden for Blenstrup, som 
har lyst til at flytte til byen i 6-48 mdr. for at se, om det er noget for dem. Et koncept som 
anvendes andre steder i landet. Har kontakt med konsulenter for at undersøge, om det 
er en mulighed for Blenstrup eller i flere byer i Rebild Øst Klyngen. 
 
Alternativ tænkning ift. øget bosætning og grunde i Blenstrup 
Der arbejdes med mulighederne for enten at få solgt nuværende byggegrunde eller evt. 
nytænkning ift. alternative grunde/boligformer. Pt. er der rigtig godt gang i hussalget og 
liggetiden for husene er i byen nede på et ganske fornuftigt niveau og flere unge flytter 
til byen.  
Vi deltager ligeledes i en arbejdsgruppe i Rebildøstklyngen der arbejder målrettet med 
”Øget bosætning, fælles identitet og markedsføring”. 
 
Fremtidig foreningsstruktur i Blenstrup 
Møder omkring eventuelle sammenlægninger af foreninger for at få udnyttet 
ressourcerne og de frivillige kræfter bedst muligt. 
 
Politisk 
Sikre at vi er upfront på politiske tiltag, fx høringer, lokalplan og påvirke kommunen til 
mere udvikling af området. 
 
Evt. forslag til nye ideer? Ingen umiddelbart – OBS på at der ingen ekstra penge er i 
byzonepuljen i 2018. 
 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
Ingen modtagne forslag 

 
6. Valg af rådsmedlemmer i henhold til vedtægterne 
På valg er Hanne Førster, Kåre Dam og Michael Berg Christensen. Alle tre modtager 
genvalg og blev genvalgt. 
Maria Nygaard, Henriette Buus, Karsten Willum, Lotte B. Simonsen, Pernille Stjernholm og 
Lene Ibsen er dertil valgt ind i lokalrådet. Det blev på generalforsamlingen besluttet hvor 
lang en periode de enkelte medlemmer sidder i lokalrådet. Se tabel: 
  

Hvem Valgperiode 

Hanne Førster 2 år 

Michael Berg 2 år 

Kåre Dam 2 år 

Birgitte 
Mikkelsen 1 år 

Karsten Willum 1 år 

Maria Nygaard 1 år 



Henriette Buus 1 år 

Lotte Simonsen 1 år 

Lene Ibsen 2 år 

 
7. Valg af 2 suppleanter 
Søren er genvalgt som 1. suppleant 
Pernille Stjernholm valgt som 2. suppleant 

 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Sonja er valgt som revisor og Marianne valgt som revisorsuppleant 
 
9. Eventuelt 
- Spørgsmål til antallet af hjemmesider – Blenstrupby.dk, Blenstrup.info og Blenstrup.dk. 

Blenstrup.info bliver re-directed til Blenstrupby.dk. OBS på brug af kalenderfunktion på 
Blenstrupby.dk til koordinering af byens aktiviteter. 

 
- Spørgsmål om der er brug for et formøde før arbejdsgruppemødet d. 6/3-18 i Rebild 

Øst klyngen. Det blev lagt op til at vi går ind i projektet i hver sin arbejdsgruppe og 
koordinerer det efterfølgende. 

 
- Positiv stemning omkring ny skoleleder i Blenstrup og god opbakning fra lærerstablen 

om at få skolen til at fungere. 
 

- Spørgsmål om nogle af de nye projekter der har været oppe på mødet primo januar. 
De skal nu igangsættes – hundeskov, udsmykning og bytorv er igangsat. 

 
- Der er MANGE positive historier om Blenstrup. Der er forslag om at smede mens 

hjernet er varmt – kirke, skole, kor og meget mere. Det kunne med fordel sættes i 
system fx som ”Vidste du det om Blenstrup”. 

 
- Der indkaldes snarest til første møde i Lokalrådet. 

 
 

 


