Generalforsamling Projektforum Galten-Skovby 2015
Projektforum Galten Skovby afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 24. marts
2015 kl. 19.30 i mødelokalet på Klank Idrætscenter – Baunevej 11, 8464 Galten.
Alle er velkomne – kun medlemmer har stemmeret.
Deltagere: Kristian Skovhus, Kasper Tikjøb, Birger Johansson, Karen Lindemann, Michael
Jensen, Anni Jensen, Arne Nielsen, Esben Lemming, Ole Drøgemüller, Claus Hvass

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forløbne år
3. Orientering om igangværende aktiviteter
4. Indkomne forslag
5. Regnskab
6. Fastsættelse af kontingent og budget
7. Valg af formand i lige år, Valg af kasserer i ulige år
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Referat
Indledning
Kristian fortæller om 5 år med Projektforum - den positive energi.
Vi er endda flot repræsenteret i kommuneplanen.
Vi er aktive borgere - og et eksempel på kommune 3.0.
Kristian genopstiller ikke som formand, og bliver i organisationen, også stadig som aktiv
projektmager. Karen stiller sig til rådighed som valgbar til formandsposten.

1. Valg af dirigent
Claus Hvass vælges som dirigent.
Indvarslet i lokalavisen Galten Folkeblad den 24. februar 2015.

2. Formandens beretning for det forløbne år
Foreslår at det brydes op i dele, idet at det er bestyrelsens beretning. Godkendt.

3. Orientering om igangværende aktiviteter
3.1. Bymidten
Pengene er frigivet er projektet er køreklart. I slutningen af april begynder man at bygge.
Regnvandsbassin på Bytoften starter også.

3.2. Skateparken
Afventer stadig lidt nye tegninger. Og afventer især stadig svar fra større fonde, der er
nødvendige.
Der er solgt for 28.250,- folkeaktier per 31/12.
Tænker tanker om at folkeaktien evt. kan give fordele på sigt.
Nærmer sig indsamlet 700.000,- ud af de 2.000.000,- der er målet for at få 1:1 fra
kommunen, til i alt 4 millioner.
Projektet er nu afklaret med alle naboer.

3.3. Stiboulevarden
A0 kort fremvises med stiboulevard ønsker om at fortsætte mod vest fra Vestergade, og
derefter splitte i to mod Låsbyvej og Silkeborgvej. Sekretariatet er begyndt at indtegne
stiplanen i Svanepark udstykningen.
Næste ønske er en tunnel under Søringen ved Vestergade.
Der er en udfordring hvor Vestergade starter ved bymidten, hvor vejen er meget smal. På
den anden side af torvet ved Elværksvej, anbefaler gruppen heller.
Ved Skovby Nygaard ønskes stien gjort bredere hvilket der er plads til.
Skal i dialog med skolen om passagen igennem skolegården.
Overvejer en ekstra helle ved ved Skovlundvej.
Ønsker ekstra sti bag AVK.
Gruppen føler de oplever stor goodwill fra kommunen. Stiprojekt gruppen kan måske
opleve behov fra Idrætsforeningen til behovene. En oplevelse er at der er for dårlig
belysning.
Michael bemærker der fældes træer på Røddikvej, der kan bruges til flis i fredskoven.
Nord/syd-gående tilførselsstier ligger stadig som de originale planer, som et sekundært
projekt.
Aarhus har opgraderet planer for cykelforbindelse helt ud til Lillering skov.

Spørge Lars Hoppe om der findes en stigruppe i Aarhus, så vi eventuelt kan binde flere
kommuner sammen i en form for cykelsti fingerplan på “Business Region” niveau.

3.4. Skovbyskoven
Kristian Skovhus på vegne af Lars Hoppe: Det kører som det skal. Lidt grafitti problemer.

3.5. En ny form for svømmehal
Tjekke det juridiske i at blive selvejende.
Taget i AVK-Hallen er dimensioneret til solceller.
Selveje vil eventuelt give flere muligheder, blandt andet en modsætning at halinspektøren
har fokus på ikke at bruge penge, i stedet de frivilliges ønske om at indtjene til udvidelser.
Det bemærkes at de kommunale har haft udfordringer med de selvejende haller.
Det bemærkes at ved udvidelser af haller, følger driftstilskuddet udvidelsen.
Den nye omklædningsbygning er forberedt på en etage til.
Gruppen skal snart igangsætte muligheder for finansiering, kommunalt, OPP, selveje privat
finansieret.
Gruppen bør overveje at opfinde en alternativ model, hvor idrætsforeningen tager driften
og selv ansætter en aktivitetsansvarlig i en kommunal hal, sådan man ikke er låst af en
halinspektør. Kan OPP bruges i denne plan? Invitere Bente Hornbæk til kaffe og snak om
en alternativ model?
Bestyrelsen støtter projektet og Projektforum indgår som partner.

3.6. Lokalhistorie
Om en måned er Karen efterlønner og så starter projektet igen.

3.7. Frugtlunden
Stadig en plan, afventer ny involvering med skolen igen efter skift af skoleleder.

4. Indkomne forslag
Ingen modtaget.

5. Regnskab
Anni gennemgår regnskabet som godkendes.

6. Fastsættelse af kontingent og budget
Vi fastholder 100,- årligt for privat og 300,- årlig for foreninger/virksomheder.

7. Valg af formand i lige år, Valg af kasserer i
ulige år
Kristian Skovhus trækker sig som formand og fortsætter som bestyrelsesmedlem i 1 år.
Karen Lindemann vælges som ny formand.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Michael Jensen genvælges 2 år.
Kasper Tikjøb Andersen genvælges 2 år.
Anni Jensen genvælges 2 år.
Karen Lindemann på valg i 2016.
Arne Nielsen på valg i 2016.
Lars Hoppe på valg i 2016.
Esben Lemming valgt som 1. suppleant.

9. Valg af revisor
Genvalgt.

10. Eventuelt
Savner en event. Præstdam virker optimal.

