Referat fra

Klyngerådet FRISKVINDS
ordinære generalforsamling
den 26.10.2021 kl. 19.00 på Højmark skole
Referent: Tove Kristensen

A. Jeppe Jørgensen blev valgt som dirigent og erklærede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jf.
vedtægterne, og generalforsamlingen var dermed beslutningsdygtig.

B. Formandens beretning ved Kjeld Christiansen (beretning vedlagt) samt nyt fra arbejdsgrupperne
•

Eventgruppen ved Dorthe Iversen
Der er i løbet af sommeren arrangeret 5 gåture (hvert sted en kort tur og en lang tur), Ruterne
rundt i de 5 sogne har været arrangeret corona-venligt, så man kunne gå turene, når man havde tid
og lyst, fra fredag morgen til søndag aften. Der har ikke været optælling af deltagere, men de fyldte
parkeringspladser ved startstederne, og de mange efterfølgende positive kommentarer, har vist, at
vi har ramt ned i et ønske om at komme ud og gå ture i naturen.
Der er desuden afholdt en cykeltur i Dejbjerg området med fortælling ved tidligere
museumsdirektør Kim Clausen. Tilslutningen var ikke så høj til denne tur, så vi vil nu evaluere, om vi
fremadrettet vil arrangere cykelture med fortælling.
I julen i år er der planlagt en gå-tur for hele familien i Halby området, vi håber på en vindstille
frostklar dag, hvor mange familier har lyst til at komme ud og nyde den skønne natur ved fjorden.

•

Det rullende mødested ved Dorthe Iversen
Det rullende mødested til brug for foreninger og skoler. Der var udarbejdet et designforslag fra Tiny
office i Aarhus – desværre kom der afslag på støtte fra Realdania/LOA. Realdania anbefalede, at
Friskvind skulle arbejde videre med et mindre projekt. Vi har søgt midler fra ”Nordea – her bor vi
puljen”. Der kommer svar i december. Vi har fået oplyst, at der er indkommet rigtig mange
ansøgninger til puljen i Nordea.

•

Stigruppen ved Andreas Hopf og Tove Kristensen
På seneste generalforsamling blev der fremlagt forslag til et stisystem igennem alle sogne (de
gamle kirkestier og andre stier), hvor hvert sogn har sin egen lille sti-sløjfe, som så er bundet
sammen til sti-sløjfen i nabosognet. Vi fik desværre afslag om støtte til det store projekt. Der er i
stedet søgt om støtte til opgradering af stisystemet i Velling, og til et sti-system i Dejbjerg baseret
på de allerede eksisterende stier. Begge projekter har fået støtte på 20.000 kr fra
Landdistriktsrådet. Projekterne gennemføres med bistand fra Landudviklerne. Der bliver behov for

praktisk hjælp til rydning af stier osv. fra begge sogne. Der skal efterfølgende udvikles en folder
(elektronisk og/eller i papirform).

•

Tilflyttergruppen ved Alfred Bartholin og Nataliya Melnyk
Der har været gjort en masse benarbejde for at stable et dansk-kursus på benene for tilflyttere.
Arbejdsgivere er blevet kontaktet, Landboforeningen har udsendt materiale til deres medlemmer
m.v. Desværre har det været svært at stable et hold på benene. Om det skyldes, at de mulige elever
er for trætte til at gå på skole om aftenen, eller om de føler, at de klarer sig fint på engelsk, vides
ikke. Det ser ud til, at det nu lykkes at få et hold i gang (kursus i dansk og dansk kultur for lettere
øvede), der er 5 tilmeldte, kravet er minimum 6 deltagere.
Der er planlagt et informationsmøde med et pengeinstitut (Faster andelskasse), hvor der vil blive
informeret om, hvordan man kan komme i betragtning til at låne penge til køb af hus, hvad kræves
der ellers, lovgivning osv.
Ellers er der ønsker om pensionskursus, og kursus i hvordan man bedst søger om statsborgerskab.
Det kan være en ide at lave arrangementer f.eks. på Dejbjerglund eller en anden skole, hvor det er
muligt at samle tilflyttere til et arrangement/kursus, og hvor børnene kan hygge sig i
gymnastiksalen imens.
Det kan være svært at få kontakt med tilflyttere. Mette Christensen oplyste, at det igen er blevet
muligt at få udleveret lister over nye tilflyttere, kontaktperson hos kommunen: Dorthe Frydendahl.

•

Foreningsgruppen ved Kjeld Christiansen
Friskvind har været hårdt ramt ved nedlukning lige som alle andre små foreninger i sognene.
Vi fortsætter med vores årshjul med 5 årlige arrangementer i Friskvind
Sept. Indendørs fodboldstævne for skoler (inviteret via skolerne), men kun få tilmeldte hold
Vi prøver igen næste år.
19.11. Familieidræt i Dejbjerglundhallen
28.1. Familieidræt i Højmark hallerne
21.5. Udendørs fodboldstævne i Velling
8.6.

Skoleidrætsdag på Dejbjerglund, elever fra Dejbjerglund medvirker som instruktører som en
del af deres lederuddannelse.

C. Fremlæggelse af regnskab ved Dorthe Iversen
Rettelse til det udleverede regnskab, der skal stå 1.7.2020 i stedet for 1.7.2019

Indtægter: 187.009 kr – hovedparten (183.437 kr) kommer fra tilskud fra Realdania/LOA til Rullende
mødested, herudover sponsorater og kiosktilskud fra Dejbjerg

Udgifter: Det rullende mødested (hele det bevilgede beløb på 183.437 fra Realdania/LOA) blev brugt på
konsulentbistand Tiny Office i Aarhus). Herudover mindre udgifter markedsføring og hjemmeside.
Der var spørgsmål fra salen, om hvorvidt det var rimeligt at bruge så mange penge til konsulentbistand,
Dorthe kunne oplyse, at der i bevillingen på de 183.437 kr var krav om, at pengene skulle bruges til
design, og at der var medsendt en liste over godkendte arkitekter og designere, man måtte benytte.
Lige nu er vi ikke bundet af krav om at benytte konsulenter, og hvis der kommer en bevilling fra Nordea
eller andre fonde, kan der laves en billigere vogn med bistand fra lokale håndværkere. Vognen skal
indrettes, så den kan bruges til mange forskellige formål alt efter, om det er til et skolearrangement,
servering af kaffe på en gå-tur, en lille koncert eller noget helt andet.
Overskud: 978,89
Indestående: 5.979,09 – de 5000 kr er øremærket til arrangementer i Tilflyttergruppen, (tilskud fra §18
puljen), og beløbet skal tilbagebetales, hvis det ikke bruges til formålet.
Årsregnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

D. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

E. Valg til klyngerådet
På valg:
Kjeld Christiansen, Dejbjerg
Jeppe Jørgensen, Højmark
Anette Kirk Jepsen, Velling
Alfred Bartholin, Lem
Dorthe Iversen, Stauning
Alle blev genvalgt.
F. Valg af revisor og revisorsuppleant
Karina Hansen og Jacob Gravlund blev genvalgt som revisor
Harry Tolstrup blev genvalgt som revisorsuppleant

G. Evt.
Deltagerne på generalforsamlingen blev opfordret til at komme med de gode ideer, som der er ude i
sognene.
Kjeld Christiansen håbede, at vi i højere grad end i dag, også får de unge familier med i Friskvind.

Det er vigtigt at huske, at Friskvind er en paraply for alle sogne, og at det tager tid, inden at
samarbejdet i Friskvind er fuldt etableret, det har klyngeråd andre steder også konstateret.

Efter generalforsamlingen var der et spændende indlæg ved Jacob Hindhede, medstifter af Wow-park.
Først en fortælling om Højmarks tradition for at være ildsjæle og foregangssogn (de første til at bygge
forsamlingshus i Vestjylland, idrætshal 1, hal 2, renovering af forsamlingshuset, og nu overtagelse af skolen
og omdannelse af denne til friskole). Herefter et indlæg om etableringen af Wow-park, som kun havde
været muligt at gennemføre i sin nuværende form, pga. hjælp fra frivillige fra sogne fra nær og fjern).
Wow-park har fortsat en række spændende initiativer og ideer i støbeskeen.

Aftenen blev afsluttet med en spændende rundvisning og fortælling om oprettelse af Friskolen Højmark
Børneverden ved Jeppe Jørgensen.

