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    Til   :  Bestyrelsen i Kibæk Lokalråd 

  Vedr.:  Referatet fra ”lokalrådets 

 Generalforsamling” nr. 82 

  Dato :  Onsdag den 10. april 2019, kl. 1900 

  Sted :  I Alhusets lokale.   

23-04-2019.                              

Hermed referat fra lokalrådets Generalforsamling. (Møde nr. 82) 

Onsdag den 10. april 2019, kl. 1900 

 

Velkomst ved formanden Knud Rahbek, der derefter startede generalforsamlingen 

med pkt. 1. på dagsordenen, som også blev vist på PowerPoint via projektor & skærm, 

så alle kunne se.   

I alt var 10 personer mødt op incl. bestyrelsen/lokalrådet, som dog havde fået 2 

afbud.  

Afbud fra Knud Nielsen og Mogens Øster Jørgensen. 
 

Dagsorden jf. vedtægterne. 

 

1. Valg af dirigent og referent: 

 Vinnie Borbjerg valgt som dirigent.  

 Preben Staal udpeget som referent. 

 

 Dirigenten konstaterede efterfølgende at generalforsamlingen er lovlig 

 indvarslet og beslutningsdygtig. 

 

2. Valg af stemmetællere: 

 Dirigenten besluttede at afvente behov for udpegning af stemmetællere. 

 

3. Fremlæggelse af rådets beretning for det forløbne år: 

 Formanden Knud Rahbek fremlagde beretningen,  

  (som er indsat på side 6 og 7 og kan læses i fulde ordlyd.) 

  

 

 Henning Jakobsen spurgte efterfølgende til differentieringen mellem 

 By forskønnelse og Byfornyelse og fordelingen af midler imellem dem, 

 hvilket blev uddybet nærmere overfor generalforsamlingen. 

 

 Aage Christensen kommenterede meddelelsen om at vejtromlen på  

 pladsen på Lyager vil blive skrottet/afhentet, med at han synes det er 

 ærgerligt, men når det omkostningsmæssigt ikke kan være anderledes, 

 må det være det bedste, frem for en vejtromle der ser miserabel ud. 

 

 Beretningen blev herefter godkendt. 
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4. Fremlæggelse af regnskab for 2018: 

 Kasserer Preben Staal fremlagde regnskabet for 2018, der udviste et 

 underskud på kr. 3.946,35, efter lidt højere indtægter end året før og 

 også nogle engangs- og ekstraordinære omkostninger. 

 Formuen pr. 31/12 2018 udgør kr. 30.252,50. 

 

 Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Fremlæggelse af handlingsplan for det kommende år: 

 Formanden Knud Rahbek fremlagde oversigt over handlingsplanen for 

 2019, 

    ”Handlingsplan for det kommende år”  

 (Som også blev vist på PowerPoint via  projektor & skærm) 

1. . Gennemførelse Centerbyplanen for Kibæk (følge udviklingen - Samt følge planens 

afvikling for ”færdiggørelse” i tiden fremover.) 

2. Cykelstien Vardevej færdiggørelse til Herning (statsvej) - Fortsat opfølgning 

3. Cykelsti Møllegårdsvej v/ jernbane (Overskæringen - ændringer så man ikke skal 

krydse Møllegårdsvej.)  

4. Nr. Bredgade / Opgradering af området – ny beplantning, lys, belægning. 

5. Opgradering af området – ny beplantning, lys, belægning ved Møllegårdsvej / 

Møllevænget / Brogade efter kloakseparationen. 

6. Opfølgning af kloakering / separation m.m. – i øvrige områder 

7. Udvikling i midtbyen, Jernbanegade (P-plads), samt arealet heromkring –renovering, 

ny beplantning m.m. opstart påtænkes påbegyndt i 2019 - 20 

8. Området ved Børnesøen, i henhold til Centerbyplanen – ”tumleplads”, hvilesteder 

for ældre, (Herning Vand) etablering af regnvandsbassiner, opbygning af 

”Shelters” og bålplads 

9. Nye Grundudstykninger i Kibæk – forskellige placeringer/ områder osv. 

10. ”Indfaldsvejene” – forskønne ”byportene” 

11. Fortsat fremme samarbejdet med vore ”naboer” - Skarrild, Karstoft og Sdr. 

Felding. 

12. Hjemmesiden www.kibæk.com,- ”holde den i gang” /levende”. 

 

6. Indkomne forslag: 

 Ingen forslag indkommet. 

 

7. Valg af 2 borgere til bestyrelsen: 

 Knud Nielsen og Mogens Øster Jørgensen er på valg. 
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 Begge blev genvalgt. 

7a. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen: 

 Kirstine Hedegaard Kristensen er på valg. 

 Kirstine blev genvalgt. 

 

8. De foreningsudpegede til bestyrelsen i Lokalrådet: 

 De foreningsudpegede medlemmer til bestyrelse blev præsenteret: 

 

 Kibæk Handelsudvalg  Kent Hvid 

 Kibæk Idrætsforening  Claus Vinther Nielsen 

 Kibæk Borgerforening  Anette Andersen 

 

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant: 

Efter Preben Staal er indtrådt som kasserer er suppleanten Jesper Sandfeld indtrådt 

som revisor i 2018. 

 Jesper blev genvalgt som revisor. 

 

 Som ny revisorsuppleant blev valgt Aage Christensen. 

 

10. Eventuelt: 

 Kent Hvid havde en opfordring fra Handelsudvalget om et samarbejde om 

 henvendelse til politiet omkring den narkohandel der forgår i byen og  

 specielt den uro det medfører, således der kan skabes mere tryghed. 

 Evt. en opgave for alle foreninger i fællesskab, som der var enighed om 

 at der skulle gøres noget ved. 

 

 Knud Merrild Johansen spurgte til om vores bestræbelser på at få cykel- 

 stien mod Herning gjort færdig, kom længere end til lokalområdet. 

 Vinnie Borbjerg oplyste at opfordringerne kommer videre, bl.a. både til 

 lokalpolitikerne, der kan presse på, men at henvendelserne også er sendt 

 til alle partiernes trafikpolitiske ordførere, men der er os bekendt endnu 

 ikke sat flere penge af i cykelstipuljen. 

 

 I forbindelse med byfornyelsen blev nævnt at det ville være dejligt 

 om en del af bygningsmassen i midtbyen kunne fornyes – evt. ved hjælp af 

 penge fra forskellig fonde, og selvfølgelig også under hensyn til krav fra  

 kommunen, hvilket evt. bør undersøges nærmere. 
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 Knud Rahbek orienterede til sidst kort omkring den nye vejføring m.m. 

 omkring Vorgodvej / Møllevænget / Møllegårdsvej og lukningen af  

 udkørsel fra Aavænget til Møllegårdsvej. 

 

 

Referent: Preben Staal 

 

 

Kibæk, den   /     2019. 

 

 

_________________________________________________________________ 

Vinnie Borbjerg – Dirigent. 

 

 

 

OBS. 

Beretningen er i fulde ordlyd, at finde på side. 6-7 herunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sekretær: 

              Flemming B. L. Johannesen 
   flemming@ljohannesen.dk 

 

mailto:flemming@ljohannesen.dk
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Hvem er - (forkortelser): Opdateret den 23-04-2019 
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 23-04-2019FJ © 
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Formanden/Lokalrådets beretning ved generalforsamlingen den 10. april 2019. 

Ved Knud Rahbek 

 

Det har været et hektisk år for Kibæk Lokalråd, og det samme bliver næste år sandsynligvis, forudser 

vi i lokalrådet 

 

- Vores hovedfokus bliver by forskønnelse centreret omkring Brogade, Nr. Bredgade og Møllevænget 

samt overfladebassinet på Vorgodvej. Vi har arbejdet med byfornyelse hele året, da Herning Vand er i 

gang med at separering af kloaksystemet. Vi har haft nogle byvandringer for at give planafdelingen 

nogle input til, hvordan vi ønsker det skal være, siger formanden. 

 

Selve byfornyelsen vil begynde først i det nye år med Nr. Bredgade, som skal renoveres helt frem til 

biblioteket.  

 

- Den skulle være separeret, så den vil bare blive moderniseret med ny kantsten og belægning, lys, 

bænke, så byen bliver pyntet op, som der er ønsket i flere år. 

 

Selve Midtbyen forventes at blive forskønnes sidst på året 2019 og frem til 2020.  Kommunen har 

afsat fem millioner kroner til by forskønnelsesprojekter i Kibæk.  

 

- Så der vil ske noget i byen, som forhåbentlig vil give afsmittende virkning for bylivet. Det er nu 

Kibæks tur til at blive renoveret.  

 

Det grønne område ved Børnesøen får snart tre nye shelters, som også har været en ønske, der kom op 

på byvandringen med repræsentanter fra planafdelingen og afdelingen for natur- og grønne områder i 

Herning Kommune og lokalrådet i maj. 

 

Lokalrådet har også arbejdet med andre ting i løbet af året – blandt andet krydset ved Vardevej ud 

for Shell. 

 

- Der sker mange uheld - de fleste uden personskade. Vi har lavet en henvendelse til Herning Kommune 

og regionen for at få sat farten ned for dermed at mindske uheld i denne kryds. Det er udført nu, og 

der er opsat 70 kilometer hastighedsbegrænsning, som vi håber meget på, at bilisterne vil overholde. 

 

Lokalrådet har ikke opgivet at få cykelstien mellem Velhustedvej og Studsgård lavet færdig.  

- Vi prøver at få Herning Kommune med til at lægge pres på regionen for at få lavet den sidste del, 

inden at farten skal sættes op på 90 kilometer. Indtil videre er der ikke sket noget ud over at hævelse 

af farten udebliver.  

 

Den gamle vejtromle, der står ud til Vardevej, skal erstattes af noget nyt. Lokalrådet har arbejdet 

for, at byens vartegn enten skulle renoveres eller fjernes.  
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- Vejtromlen trænger til en kærlig hånd. Vi har fået en del henvendelser fra folk i byen, og vi har 

undersøgt forskellige ting med renovering. Men det vil koste en del, og det har vist sig, at der ikke er 

så mange i byen, der kender den. Derfor prøver vi at få den afhændet og finde noget nyt til stedet, 

som vil pynte.  

 

I skrivende stund ser det ud til at Vejtromlen skæbne er fundet, den bliver sandsynligvis opkøbt til 

renovering for skrotprisen (pr. Ton gl. jern), så vidt vides skal den genopbygges op på museum et sted 

på, Djursland, så håber vi den får et godt liv på Djursland. 

 

Og her på falderebet til min afslutning af årets beretning, vil jeg gerne takke Herning kommune og 

dens afdelinger for et positivt samarbejde. 

 

Også en tak til Borgerne i Kibæk for de mange gode input jeg/vi har modtaget i lokalrådet, samt en 

stor tak til mine bestyrelses kollegaer, vore suppleanter, og underudvalg for et godt og konstruktivt 

arbejde.  

 

Hermed vil jeg overgive min beretning til godkendelse. 

 

Tak for ordet. 

 

På Kibæk Lokalråds vegne. 

 

Formand Knud Rahbek 


