Referat af stiftende generalforsamling i
”Kalk Kaminoens Venner”
Tid:

Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 19 – 21.30

Sted:

Østfjendshallens cafeteria, 1. sal, Mønsted, 8800 Viborg

Antal:

16 personer deltog i den stiftende generalforsamling.

Dagsorden for den stiftende generalforsamling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent
Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse
Forslag til vedtægter
Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter
Forslag til budget og kontingent
Valg af foreningens bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt

Referat af stiftende generalforsamling:
Ad 1. Valg af dirigent
Mogens Knudsen, hidtil koordinator for Kalk Kaminoen, blev valgt som dirigent.
Der er tirsdag den 4. juni indkaldt til generalforsamlingen i Fjends Folkeblad og
Ugeavisen Karup

Ad 2. Valg af referent
Anne Kirstine Hansen, medlem af forretningsudvalget, blev valgt som referent

Ad 3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse
Anne Kirstine Hansen redegjorde for forløbet af det hidtidige arbejde med Kalk
Kaminoen.
En forhistorie, der tog sin begyndelse i 2016, hvor der blev etableret et
netværkssamarbejde ”Flagermusenes Land” mellem 12 turistvirksomheder i Fjends.
Herfra udsprang ideen om etablering af en sti, der kan være med til at binde en
række landsbyer i området tættere sammen og samtidig trække flere turister til
området og dermed også skabe mere omsætning til de lokale virksomheder.

Ad 4. Forslag til vedtægter
Dirigenten oplyste, at forslaget til vedtægter har været tilgængelige på
www.flagermusenesland.dk siden den 13. juni.
Som et første punkt i vedtægterne var foreningens – og dermed også stiens - navn.
Stien havde på et tidligere netværksmøde fået titlen ”Kalk Kaminoen”. Siden er
andre forslag dog kommet til og på aftenens generalforsamling var, udover navnet
”Kalk Kaminoen”, også navne som ”Kalkvejen” og ”Kalkruten” i spil.
Der blev stemt om de tre forslag ved håndsoprækning. Her blev resultatet: ”Kalk
Kaminoen”: 8 stemmer, ”Kalkvejen” 1 stemme og ”Kalkruten” 6 stemmer.
Hermed blev det ved simpelt flertal besluttet, at stien efterfølgende har titlen ”Kalk
Kaminoen” og at foreningens navn dermed er ”Kalk Kaminoens Venner”
Der var før den stiftende generalforsamling indkommet enkelte forslag til ændringer
i forhold til det oprindelige vedtægtsforslag. Dirigenten gennemgik det oprindelige
forslag samt de indkomne ændringsforslag
Herefter godkendte generalforsamlingen – med enkelte ændringer - det oprindelige
vedtægtsforslag.

Ad 5 Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter
Mogens Knudsen redegjorde kort for de foreløbige planer for det nærmeste
fremtidige arbejde omkring ”Kalk Kaminoen”.
Her er det blandt andet tanken, at den kommende bestyrelse snarest kontakter
Viborg Kommune og destination Hærvejen for at få afklaret et eventuelt videre
samarbejde.
Destination Hærvejen har tidligere vist interesse for, at Kalk Kaminoen måske kan
blive en sløjfe til Hærvejen.
Embedsmænd i Viborg Kommune har forholdt sig positive til projektet men også
tilbageholdende med at gå ind i selve etableringen og vedligehold af stien. På
generalforsamlingen blev derfor drøftet nødvendigheden af fornyet henvendelse,
denne gang på ”chefniveau” og hos nogle af byrådets udvalg.
Der var enighed om, at tiltagene må være op til den kommende bestyrelse at
vurdere og foretage.

Ad 6 Forslag til budget og kontingent
Eftersom der endnu ikke foreligger noget forslag til budget var der endnu ikke noget
for den stiftende generalforsamling at tage stilling til på det punkt.
Mogens Knudsen foreslog at kontingentet for indeværende år fastsættes til 0
kroner. Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 7 Valg til foreningens bestyrelse
Fem kandidater havde forud for generalforsamlingen givet tilsagn om at opstille som
kandidater. Da ingen yderligere kandidater meldte sig ved selve bestyrelsesvalget
blev alle valgt uden afstemning.
Herefter tegnes bestyrelsen af:
Jens Bøgestrand, Daugbjerg,
Anne Kirstine Hansen, udpeget af Daugbjerg Borgerforening,

Bent Poulsen, Skelhøje,
Mona Østergaard, Mønsted Lokalråd
Anita Hildsgård, Daugbjerg Kalkgruber.
1. suppleant
Terkel Brannet, Daugbjerg
2. suppleant
Gregers Laigaard, Grønhøj Kro.
I bestyrelsesmøderne deltager Mogens Knudsen, der desuden kan tilknyttes som
lønnet konsulent, såfremt der tilfalder midler til det. Mogens Knudsen deltager uden
stemmeret.
Bestyrelsen konstituerer sig snarest og beslutter ved samme lejlighed, hvilke
medlemmer, der skal sidde for henholdsvis 1 og 2 år.
Som webredaktør tilknyttes i forbindelse med foreningens forventede hjemmeside:
Michael Nielsen, Stoholm og Tommy Nielsen, Støtteforeningen Daugbjerg Mini
Landsby

Ad 8 Valg af revisor
Per Vegger, Mønsted havde på forhånd sagt ja til at modtage valg som revisor.
Kurt Mosgaard, Mønsted havde på forhånd sagt ja til at modtage valg som
revisorsuppleant.
De blev begge valgt uden modkandidater.

Ad 9 Eventuelt
Der er kommet afslag på ansøgninger hos henholdsvis Friluftsrådet og
Erhvervsstyrelsen.
Fra Friluftsrådet lød begrundelsen, at det ansøgte ikke kom ind under den kategori,
der var tiltænkt midler denne gang, mens Erhvervsstyrelsen ikke har givet nogen
begrundelse for afslaget.

Den foreløbige linjeføring blev gennemgået af Mogens Knudsen, og der kom
undervejs gode ideer og tips til udvikling af stien.
Fra flere sider kom også tilsagn om at hjælpe med linjeføringen og der blev
rundsendt en skrivelse, hvor interesserede kunne skrive sig på til en arbejdsgruppe
omkring den del.
Bent Poulsen, Skelhøje, har vandret hele strækningen fra Stoholm til Skelhøje og
efterlyser en alternativ rute fra Stoholm og ud til Smollerup stien. Der er tale om en
voldsom trafikeret vej, og Bent efterlyser hjælp fra Stoholm-borgere til at finde en
mindre trafikfarlig løsning.
Bent peger også på, at linjeføringen ved Daugbjerg bør ændres, så den går ind
gennem Dybdal skov, forbi Daugbjerg Kalkgruber og videre ud på Dybdalsvej, forbi
Minilandsbyen.
Der blev endvidere drøftet mulighederne for etablering af shelters på f.eks. ppladsen ved Daugbjerg Kalkgruber, Daugbjerg Dås og i det hele taget udbygning af
mulighederne for at overnatte i shelters på ruten.
Som en alternativ mulighed til overnatning i shelters kom et forslag frem om at lade
landsbyernes forsamlingshuse fungere som ”herberg”.
Et andet forslag var også at have rutens kirker som et fokuspunkt, og der blev
drøftet muligheden for at lave en sløjfe, der inddrager blandt andet Mønsted,
Ravnstrup og også Sparkær-området. Sidstnævnte med interessant tørvehistorie
m.m.
Alt sammen muligheder, der kan medtages i en eventuel ”linjeføringsgruppe”,
nedsat under bestyrelsen.

Daugbjerg, den 25. juni 2019

Referent: Anne Kirstine Hansen

Dirigent:

Mogens Knudsen

