
 

 

 

 

 

Referat af Repræsentantskabsmøde samt bestyrelsesmøde i Initiativgruppen Houlkær 

Tid: tirsdag den 15. marts 2022 klokken 19.00   Sted: Houlkærskolen 

 

Deltagere: 

 Jim Rasmussen,   jim.rasmussen@agro.au.dk indtil klokken 19,20 

 Stig Jensen,   stig.jensen.viborg@gmail.com 

 Henrik Søgaard,          hs@hs-byg.dk 

 Morten Eilenberger,   morteneilenberger@hotmail.dk 

 Henning Bruun-Schmidt, henningbruunschmidt@gmail.com 

 Dennis Jørgensen,  melvisguy@gmail.com 

 Kristine Jersin     krje@km.dk 

 Thorkild Vestergaard   thorkildv@yahoo.dk 

 

Referent: Thorkild Vestergaard 

 

Dagsorden i henhold til § 8 i foreningens vedtægter: 

 

1 Valg af dirigent 

   Henning Bruun-Schmidt blev valgt og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var rettidigt indkaldt. 

 

2 Bestyrelsens beretning for 2021 - tingene griber ind i det kommende års aktiviteter. 

Kristine Jersin gennemgik nogle af de ting, som Initiativgruppen Houlkær har arbejdet med det seneste år. 

De fleste aktiviteter fortsætter i det kommende år. 
- Gruppen deltog i 2 valgmøder i forbindelse med kommunevalget i november 2021 
- Juletræstænding i Corona tiden 
- Julefrokosten blev aflyst igen på grund af Corona. Der var julehilsen til de frivillige, Houlkær Nyt samt 

Initiativgruppen 
- Der arbejdes med plejeplan for Granada og Kokildedalen ved Stig Jensen i samarbejde med Viborg 

Kommune. Stig har haft byrådspolitikeren Eva Pinnerup med på gåtur i området  
- Gruppen deltager i skoledebatten. Der har været stormøde herom i Tinghallen, Henning Bruun-Schmidt 

og Stig Jensen deltog. Der skal sikkert arbejdes med et indlæg herom i maj 2022, så man kan komme med 

input til Kommunens budgetforhandlinger 
- Feltstationen i Granada, hvor driftsaftale er underskrevet, arbejdet er påbegyndt. Der forventes indvielse 

den 20. maj 2022. Arbejdsgruppe arbejder med dette. Måske rågefest, Guldkalven inddrages, 

projektkonkurrence for skolerne i området 
- Grønne sammen: noget med felter på Klostermarken samt numre på træerne i området. Maria Holdt 

arbejder med nummereringen. Der kan også komme noget om genskabning af de QR-koder, der er ved 

forskellige seværdigheder i Kommunen. Vi kan eventuelt være med til at lave og vedligeholde dem i vores 

område Øst for Paradis. 
- Vildere Viborg. Der har været workshop med ca. 30 deltagere i februar om arternes Viborg, samt cykeltur 

i området som inspiration for at skabe en bedre sammenhæng i naturen mellem husene. Viborg Kommune 

er aktiv heri. Der er mulighed for at søge projektmidler undede Vild med Vilje projektet. 
- Kan man fremover arbejde med månedens oplevelse, hvor man gives mulighed for at se et af områdets 

projekter? 
- Der bliver affaldsindsamling søndag den 3. april 
- Kommunens affaldsplan har været i høring, men ikke ret mange opdagede det 
- Medieskolen kan måske inddrages i beskrivelse af områdets muligheder samt en beskrivelse af stiruter 
- Der arbejdes (Stig) med en godkendt vandrerute i området sammen med Dansk Vandrelaug 
- Der er og skal fortsat være et godt samarbejde mellem initiativgruppen og idrætsforeningerne og hallen. 

Der er behov for at få drøftet annoncepriser i Houlkær Nyt og på banderne i hallen.  
- Der arbejdede med mulighederne for fortsat at have e-sport i hallen 
- Der kommer tavle op ved Houlkærvej med vejvisning til skolerne langs Skaldehøjvej 
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- Kommende arrangementer i den nærmeste fremtid 
- Indvielse af Feltstationen i Granada den 20. maj 2020 med start klokken 10, arbejdsgruppe er ved at 

planlægge arrangementet 
- Affaldsindsamling den 3. april, hvor Henrik stiller en container op ved aktivitetshuset 
- Kulturfest i form af 1-2-3 dage i september med Houlkær løbet om torsdagen, Guldkalven fredag aften 

- kulturfest, som Kristine ser lidt mere på (arbejdsgruppe etableres) - idrætsarrangement af og med 

begge idrætsforeninger (Houlkær og Overlund) lørdag og vist nok bagagerumsmarked  
- Skilt i rundkørslen (Houlkærcentret) ser tarveligt ud - bør fjernes 
- Udvikle samarbejdet med idrætscenteret i området med Åben hal 
- E-sport som kan være dyrt at sætte i gang igen - eventuelt søge fonde eller måske mulighed for at låne 

maskiner - eventuelt et månedligt arrangement. 2 fra initiativgruppen er med i arbejdet. 
- Initiativgruppen kan måske også være med i arbejdet omkring udvidelsen af hallen 
- 10. august klokken 17,30? fælles bestyrelsesmøde med idrætsforeningerne i idrætscenteret med 

spisning 
- Der kan sikkert komme noget med flygtninge fra Ukraine  
- Krydset Amtmandshøjen / Houlkærvej forventes ombygget af Kommunen i år. Vi bør med i snakken 

herom. 

 

3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse • Budget for 2022 
- Blev godkendt ved sidste repræsentantskabsmøde, som var udsat på grund af corona.  
- Der var en drøftelse af hvilken bank, der kan bruges til gruppens penge. Henning undersøger 

mulighederne 
- Der er en udfordring omkring driften af Feltstationen. Kommunen bør på forskellig måde have udgiften 

hertil. 
- Budgettet følger projekterne 

 

4 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Der var en drøftelse af, hvordan valget skulle gennemføres.  
Der er ikke længe siden, at der var valg ved det udsatte repræsentantskabsmøde.  
Dennis jørgensen og Stig Jensen blev genvalgt og der henvises til protokollen fra sidste 
repræsentantskabsmøde. 
 
Bestyrelsen ser herefter således ud: 
Formand:  Kristine Jersin, Hedevænget 29   Houlkær Kirke 
Kasserer:  Morten Eilenberger, Vesterheden 67 
Referent:  Charlotte Lund, Houlkærvej 48   Bo Viborg 
Sekretær:  Ole Nørgaard, Odshøjvej 44 
Bestyrelsesmedlem: Stig Jensen, Kildebakken 47 
Bestyrelsesmedlem: Henning Bruun-Schmidt, Asmild Vænge 131 
Bestyrelsesmedlem: Jim Rasmussen, Skaldehøjvej 143 
Bestyrelsesmedlem: Thorkild Vestergaard, Fennebakken 215 
Bestyrelsesmedlem: Jens Johansen,     Houlkærskolen 
Bestyrelsesmedlem: Dennis Jørgensen, Højvangen 4 
 
Suppleanter:   
 

5 Valg af revisor og revisorsuppleant 

Lone forventes at fortsætte som revisor 

Henning blev valgt som revisorsuppleant 

 

6 Indkomne forslag 

Intet herunder 

 

7 kommende møder 

• 24. maj klokken 19,00 repræsentantskabsmøde i hallen, hvor initiativgruppen, bestyrelse er inviteret 

• Tirsdag den 3. maj 17,00 bestyrelsesmøde med efterfølgende brainstormsmøde ude i byen. Kristine 

bestiller plads 

• 8 Eventuelt 
Der var intet - se dog punkt 2 som indeholdt en del mere end dagsordenen lagde op til 

 


