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20-03-2019.                              

Hermed referat fra lokalrådsmøde. 

Tirsdag den 19. marts 2019, kl. 1900 

Dagsorden  

Ad.1. A Velkomst. / siden sidst. (KR) 

 Velkomst (Alle) 

 Valg af Mødeleder 

 Valg af referent. 

 Kort gennemgang af dagsorden 

 Godkendelse af foregående referat  

 

Ad.2. Generalforsamling den 10. april 2019 kl. 19.30 

 

1. På valg til bestyrelsen er: Borgervalgte 

 Knud Nielsen  

 Mogens Øster Jørgensen  

Begge valgt 2017 

 

Ikke på valg er: borgervalgte 

 Knud Rahbek  

 Vinnie Borbjerg 

Begge indvalgt 2018  

 

Foreningsvalgte:  

 Kent Hvid valgt i ulige år. (Handel & erhverv - Indvalgt 2009) 

 Annette Andersen valgt i lige år (Kibæk Borgerforening – indvalgt 2014) 

 Claus Vinther Nielsen valgt i ulige år (Kibæk Idrætsforening – Indvalgt 

2017)  

 

Suppleanter til bestyrelsen: Borgervalgte 

 Birthe Nørgaard Mikkelsen (valgt 2018) 

 Kristine Hedegaard Kristensen (valgt 2018) 

 

Revisor valgte: 

 Preben Staal Nielsen (valgt 2018) – ny skal vælges, da han bestrider kasser 

posten. 

 

Revisor suppleant: 

 Jesper Sandfeld (valgt 2018) 

 

Fremmødte: AA, VB, KN, KH, PSN, KR & FJ 
Afbud: MØ 
Mødeleder. KR  
Referent: FJ 
Kort gennemgang af dagsordenen 
Sidste referat godkendt uden yderligere 
kommentarer 
 
 

KN & MØ, begge har givet accept på genvalg 
Handel& Erhverv, genvalg til KH, øvrige 
foreningsvalgte -ikke afklaret. 
Der udfærdiges PowerPoint af FJ i 
samarbejde med KR, til brug v/ kommende 
generalforsamling  
PSN – sender kopi af økonomi papir til brug i 
PP, til FJ. 
 

Suppl. til bestyrelsen, iflg 
vedtægter er de valgt i 2 årig 
periode på henholdsvis lige/ulige 
år. Det besluttes at KHK, skal på 
valg i år altså ulige år. 

Revisor: Jesper Sandfeld 
forespørges om genvalg, Ny 
suppleant skal vælges på 
kommende generalforsamling 
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2. Hvad skal vi huske?? 

 Dagsorden – (evt. kopier til udlevering) 

 Regnskab (evt. kopier til udlevering) 

 Formandens/bestyrelsens beretning. 

 Vedtægter (evt. kopier til udlevering) 

 Dokumentation for annoncering (til dirigenten) 

 Dirigent? (Forslag stilles af bestyrelsen til forsamlingen) 

 Skal der udfærdiges PowerPoint?  

Og i så fald Hvem? 

 Suppleanter/revisorer m.fl. spørges om genvalg eller ej 

Evt. nye ”bud” på afløser ved ”forfald” 

 Skal der serveres kaffe/brød, eller er det køb selv? 

 Skal der som sædvanen tro, holdes formøde  

Med 3 stk. smørrebrød med tilhørende drikvarer inden 

generalforsamlingen? 

Kl. for evt. formødet? 

  

 Forslag til generalforsamlingen fra VB.: 

 

 3. Hjertestarter kursus (Vinnie B.) 

 Indsamling til hjertestarter 

 Udvælgelse af placering i Jernbanegade 

 

 

 

 

Ad. 3. Status vedr. byfornyelsen v/Vb m.fl. 

 Hvad sker der her? 

 

 

 

 

Ad. 4. Skal der laves en film om Kibæk?? v/KR m.fl. 

 Hvad koster det? 

 Hvad får vi, handelslivet og byen ud af dette? 

 Hvordan skal filmen distribueres / formidles? 

 

 

Ad. 5. Den kære ”gamle og trætte” vejtromle? 

 Hvordan kommer vi videre? 

VB/ Hjertestarter kursus, i skrivende 
stund 7. tilmeldte.  
Annoncering via Facebook og Ugepost, 
VB tager kontakt med Ugepost ang. 
Detaljer om kursus & generalforsamling. 
Placering af hjertestarter er fundet v/ 
Kibæk Bageri, som også er villig til at 
erholde strømforbrug på ca. 1W om 
dagen 
KR har haft kontakt med HK/Signe Dahl, 
som melder klar til byfornyelse af Nr. 
Bredgade. 
Lokalrådet vil prøve at få indsigt i hvad 
6,3 Mill kr. skal bruges til (beløber 
”øremærket” til 
byfornyelse/forskønnelse?) 
 

Man er enige om at udsætte 
projektet til efter byens 
renovering. 
Pris på projektet ønskes oplyst, 
inden der startes på produktion. 

Ingen borger reaktion, man enedes om, 
at kontakte EM, for snarest at få den 
fjernet. Til salg for max pris (gl. jern)  
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Ad.6. Økonomi ved Knud Rahbek & Preben Staal  

 

 PRAKTISK INFO, I ANLEDNING v/Kasserskifte 

      Du/I bedes medbringe kopi/scannet på A4 side 

o Pas/kørekort af 

o Sygesikringsbevis 

 

 

 Økonomi: 

     

      - Indestående i bank: 

      - Kontant beholdning 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Ad.7. Sidste nyt fra Centerbykontaktudvalget: Hvis nyt haves? 

 Møde m.m.  

Evt. Orientering fra KR m.fl. 

 

 

Ad. 8. Cykelsti Vardevej 

 Status på dette – hvordan kan vi præge de folkevalgte på ”tinget” 

 Er det overhovedet muligt? 

 

 

Ad. 9. Bordet rundt. 

 Idrætsforeningen / Claus Vinther Nielsen  

 Kibæk Handel-erhverv /Kent Hviid  

 Borgerforeningen. /Anette Andersen 

 Kibæk Mølle & Borgervalgt / Knud N. 

 Sti-udvalg / Jan Bach  

 By-midt m.m. / KR, KN, MØ 

Nogle havde kopier med 
andre mangler – HUSK AT 
SENDE DETTE TIL PSN 
 
30 betalende til Erhvervs 
telefonlisten, (heraf 14 nye) 
Roser til ny kasser. Udsendt  
ca. 75 opfordringer om 
betale til dette. 
Økonomi kr. 29.909,20 

Vedr. hjemmesidens modernisering, kontaktes AMR og 
BB, for at drøfte dette. 
Ny webredaktør skal også findes i samme forbindelse, da 
fj holder senest 1. maj. 
PSN/ Hvem tegner lokalrådet? 
Besluttet blev, det er formanden og næstformanden, 
dokumenter vedr. dette blev underskrevet. Og manglende 
medlemmer kontaktes snarest for underskrifter. 
Manglende underskrifter på øvrige dokumenter er  delvis 
modtaget. 

Mødet i marts aflyst, pga. manglende 
stof til behandling.  
Nyt møde 10. juni. 

Intet nyt, udover HK & VB/KN ”trykker” på 
forskellige politiske kontakter   

KH genvalgt til posten i lokalrådet 
Ny model på ledelse af foreningen, 
Mary Frølund er tals/kontaktperson. 
Samme person til repræsentantskabet i 
Kibæk Hallen. 

- intet (fraværende) 
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 Borgervalgte & øvrige - /evt.              

 Eventuelt (vedr. bordet rundt) 

 Formanden har ordet. 

 - for evt. uddybende svar på? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 9. Næste Møde/ Mødedatoer for foråret 2019 v/KR  

 10. april 2019 kl. 19.00) (generalforsamling) 

Evt. mødetid før (Formøde)? 

 

Ad. 10. Eventuelt. (Herunder kaffe m.m.) 

 Herning Folkeblads dækning af området? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sekretær: 

              Flemming B. L. Johannesen 
   flemming@ljohannesen.dk 

 

 

Borgerforeningen AA – generalforsamling 
den 29 marts, januar bal i X-felt fortsætter 
dog ikke med Kandis. 
Gør byen rent den 30/3. 
Kibæk Mølle KN – god investering i de 5 
varmepumper – begynder at leje lokale ud. 
Cykelløb flyttet til ugen med byfest i august. 
Pjecer udsendes til byens borger- opfordring 
til medlemskab 
Pjecer udleveres også ved billetsalg – ved 
hjælp fra arrangørerne, Vædderen & Fiedlers 
Renovering af møllen kostede sidste år kr. 
250,000. Bygningen renoveres nænsomt, så 
det originale bevares bedst muligt. 
- Ikke flere kommentarer fra ”bordet rundt” 

Mødetid 10. april kl. 18.30, hvor 
der serveres 3 ½ stk. smørrebrød 
med tilhørende drikkevarer 
HUSK evt. AFBUD – gerne i god tid 
af hensyn til KØKKENET 

HF, dækker ikke området så godt som før, 
er lidt skuffende er alle enige om. 
Ønsker man noget optaget i avisen, skal 
det tilsendes. Ikke meget opsøgende 
arbejde udføres. 

Mødet sluttede kl. 22.00 
Dagens referent: FJ 
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Hvem er - (forkortelser): Opdateret den 20-03-2019 
Bestyrelse eller har funktion i 

bestyrelsen: 

 

Bestyrelse eller har funktion i 

bestyrelsen / grupper: 

Øvrige kontakter & forkortelser 

KR - Knud Rahbek 

Formand – borgervalgt. (2016) 

 AA – Anette Andersen 

Best. medlem – Valgt af 

Kibæk Borgerforening (2014) 

HK - Herning Kommune 

KN - Knud Nielsen  

Best. medlem – borgervalgt (2017) 

KH - Kent Hviid 

Næstformand 

Valgt af Kibæk Handels- og Erhvervs 

foreninger (2009) 

CK – Centerbykontaktudvalget i Herning 

Kommune. 

VB - Vinnie Borbjerg  

Best. medlem – borgervalgt (2018) 

 CV - Claus Vinther Nielsen  

Best. medlem valgt af Kibæk 

Idrætsforeninger (2017) 

UH - Ulrik Hyldgaard (HK) 

Formand for Centerbykontaktudvalget 

MØ - Mogens Øster Jørgensen 

Borgervalgt Best. medlem (2017) 

KHK - Kristine Hedegaard Kristensen 

Suppleant 2018 – Borgervalgt  

Skal på valg i 2019 

 

MB – Mette Bergreen  

Sektionsleder Planafdelingen By, Erhverv & 

Kultur. Herning Kommune. 

PSN – Preben Staal Nielsen 

Kasserer 

BNM – Birthe Nørgaard Mikkelsen 

Suppleant – borgervalgt (2018) 

SD – Signe Dahl, Herning kommune 

FJ - Flemming B. L. Johannesen 

Valgt af bestyrelsen til hvervet 

”sekretær + web redaktør” 

PSN – Preben Staal Nielsen 

 Møllegaarden 265  

 6933 Kibæk 

Tlf. 2129 0683 

KB – Kibæk Borgerforening  

Kibæk Borgerforening – formand 

Anette Hindkjær 

JB - Jan Bach 

Sti Udvalg  

 KHU – Kibæk Handels udvalg 

 

 

Øvrige kontakter & forkortelser 
 

Øvrige kontakter & forkortelser 

 

KL - Kibæk Lokalråd 
 

SR - Stina Rohde 

 

PB - Poul Bech 

 

KX – Kibæk Krydsfelt 
 

AMR – Anne Mette Bang Rasmussen 

 

 

EGA -Ebbe Georgi Andersen 

 

 

BB – Brian Brandt (Hjemmeside) 

 

PP – Power Point (PC program)  

  ® Opdateret den 20-03-2019FJ © 
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