
Inspirerene generalforsamling i Børkop Lokalråd 

Tirsdag den 26. januar var der generalforsamling i Børkop Lokalråd. Der var fremmødt 

21 debatlystne unge og ældre borgere fra lokalområdet. 

Byrådsmedlem Morten Kristensen påtog sig jobbet som dirigent, og både bestyrelsens 

beretning og regnskab blev godkendt. Begge dele kan findes på lokalrådets 

hjemmeside www.børkop.dk 

Generalforsamlingens valg. 

Inge Klein blev nyvalgt til bestyrelsen, da foreningens hidtidige sekretær Ditte 

Smedegård ikke ønskede genvalg. På valg var ligeledes Andreas Kærgård, som 

opnåede genvalg. I løbet af 2015 var de hidtidige suppleanter Rene Hansen og Dorte 

Christiansen indtrådt i bestyrelsen, og derfor blev Kasper Vissing og Kent Skov 

nyvalgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant. 

Bjarne Brogaard blev genvalgt som revisor og Karsten Ørum blev genvalgt som 

revisorsuppleant 

Børkop Lokalråds aktiviteter 

Under eventuel blev Børkop Lokalråds nuværende og kommende aktiviteter 

debatteret.  

Mette Lauritsen fik opbakning til at arbejde videre med sine ideer om at gennemføre 

sommerkoncerter i Peder Breths Parken.  

Klaus Møller arbejder på at samle rigtig mange deltagere til årets affaldsindsamling, 

der foregår den 17. april.  

Lisbeth Filtenborg håbede på arrangementer mange forskellige steder i sognet i 

forbindelse med sognefestivallen, der foregår i uge 39. 

Arne Rasmussen fortalte, at Børkops kommende musikøvested placeres i lokaler i 

Fristedet, og nu arbejdes der på, at oprette en forening, der skal drive stedet. 

Dorte Christiansen fortalte om det kommende værested for Børkops unge mellem 16 

og 25 år. Ungehuset, der åbner 1. marts får lokaler i Fristedet, og nu forsøges at 

rekruttere voksne, der vil bistå de unge i driften af stedet. 

Vibeke Hegelund fortalte om samarbejdet med Asyl Børkop og fremhævede, at Røde 

Kors var rigtigt glade for den store støtte asylansøgerne i Børkop havde fået fra 

lokalområdets befolkning.  

Christian Bæk-Madsen fortalte på vegne af tovholderne for Børkops 4 grønne hold om 

opgaven med at bistå med vedligeholdelsen af lokalområdets grønne områder. 

Inger Gade-Nielsen sluttede af med at fortælle om projekt Sund By og opstillingen af 

en række kondiredskaber 5 forskellige steder i Børkop i løbet af foråret.  

 

http://www.børkop.dk/

