Referat fra Landsbyrådets Fællesmøde den 31. marts 2022 i Sognehuset
Fremmødt til mødet – 38 deltagere

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst og gennemgang af aftenens program
Landsbyrådets generalforsamling, dagsorden i henhold til vedtægterne
Menighedsrådets årsberetning
Oplæg ved Morten Petersen, Formand for fondsbestyrelsen, Herregården Odden
Kaffe/te og kage
Oplæg vedrørende Bjergby-Mygdal Aktivitetspark v. Martin Lilholt Thomsen, Heidi Hyldgaard
Tørholm og Anne Kirstine Brag Christiansen.

Pkt. 1.
Torben Christensen byder velkommen
Pkt. 2.
Martin Lilholt Thomsen vælges som dirigent og Agnes Pilgaard som referent.
Torben Christensen aflægger årsberetning for 2020 og 2021. Se vedhæftede.
Karen Hylle fremlægger landsbyrådets regnskab for 2020 og 2021. Se vedhæftede.
Revisorerne Arne Nielsen og Ole F. Thomsen bliver genvalgt
Pkt. 3.
Alice Rokkjær aflægger menighedsrådets årsberetning for 2020 og 2021. Se vedhæftede.
Pkt. 4.
Morten Petersen formand for fondsbestyrelsen på Herregården Odden var inviteret til at fortælle om Odden
og Willumsen-samlingen. Morten fortalte bl.a. om Odden fra gammel tid og til i dag med den store samling
af J.F. Willumsen, som består af 1350 skitser. Odden er blevet restaureret igennem årene og dette muliggjort
ved fondsmidler på ca. 14. mill. kr. Odden er et af kommunens 3 fyrtårne, hvor de to andre er Vendsyssel
Kunstmuseum og Kunstbygningen i Vrå. Fonden arbejder på at re-etablere Møllesøen, og landskabet
heromkring. Fæstebondeforeningen er en stor støtte til Odden. Det gælder både de frivillige kustoder og
fæstebønder, der står for arrangementer. Overskud fra kontingenter og arrangementer doneres til fonden i
form af Willumsen kunst.
Pkt. 5.
Kaffe/te og Grete Borrisholdt’s dejlige kager.
Pkt. 6.
Bjergby-Mygdal Aktivitetspark. Martin Lilholt Thomsen, Heidi Hyldgaard Tørholm og Anne Kirstine Brag
Christiansen fortalte om processen, planerne og hvor langt de er nået. 1. etape: hundeskoven er færdig og
skal indvies 14. april. Der blev vist tegninger og beskrivelser af hvad aktivitetsparken skal indeholde. Meget
imponerende og spændende. Det store arbejde er nu at søge og få penge fra fonde, således at selve
etableringen kan påbegyndes. Der er allerede flere private der har doneret et beløb. BMI vil bidrage med et
større beløb. Ud over aktivitetsparken skal der etableres en hjertesti, som hænger sammen med parken. Der
samarbejdes med hjerteforeningen. Man kan se mere på Facebook siden: ”BMI Bjergby-Mygdal
Aktivitetspark”

