
Møde med Styrelsen 14. Marts 2018. Kl. 20.00 - 21.30. 

Udvidet referat: 

Mødedeltagere: Svend Erik. Jane. Jes. Jens. Dines. Erik. John. Lizzie. Torben Per. Anne Marie. Lene. Line 

(Plan, Randers kommune). Pernille. Daniel (Styrelsen.)  Mia  (CFBO). 
 

Afbud:   Lone. Andreas. Lasse. Peter. Britta. 

 

 

1. Gennemgang af projektets forventede overordnede forløb - med 

udgangspunktet i tidsplanen. 

 

Redegørelse v. Svend Erik: 

Fase 1. Styregruppen for projekt handlekraft bekræfter konstitueringen i kraft af betingelserne i den 

ansøgning Lokalrådet i Hald har indsendt og i kraft af den kontrakt, der siden er indgået mellem Styrelsen 

og Lokalrådet/ Tilsagnsmodtager. 

Tidsplanen som den foreligger i ansøgningens pkt. 13 er indtil videre fulgt i og med, at der er foretaget en 

konstituering af Styregruppen og med at Lokalrådet har fået udarbejdet et sæt vedtægter og dermed 

genkonstitueret Lokalrådet, så det er i stand til at løfte det aktuelle projekt.  

Udgangspunkt for ansøgningen var den nyreviderede udviklingsplan for Hald og omegn, en udviklingsplan, 

der blev vedtaget på to på hinanden følgende borgermøder afholdt i foråret 2017. Den danner grundlaget 

for åbningstrækket i den nugældende ansøgning. 

 Fase 2. Her vil perioden fra 1. april til borgerbudgetmødet i slutningen af maj blive brugt til at få flere 

budgetmæssige detaljer på de to åbningsprojekter - fugleparade og aktivitetsplads, så der kan ske en mere 

meningsfuld og præcis forelæggelse på borgerbudgetmødet i maj. Det sætter deltagerne i stand til at give 

forslag og input omkring de to projekter. 

 Samtidig lægges der op til, at man på mødet kan arbejde med de helhedsorienterede overvejelser og ideer 

i forlængelse af den vedtagne udviklingsplan.  

M.a.o  lægges op til input/ indflydelse omkring åbningstrækkene og prioritering af ideer til præcisering af 

de ting, der er omtalt i udviklingsplanen. Tanken er at disse ting kan ligge og modnes indtil den fornyede 

borgerbudgetrunde i efteråret 2019 – Her tages der så stilling til fordeling af midler til en fornyet 

projektrunde afhængigt af, hvad der på dette tidspunkt måtte være tilbage af midler og hvilke 

fondsmuligheder, der byder sig på det tidspunkt. 

 Der bliver udtrykt bekymring for, om der er afsat penge nok til åbningstrækkene eller om man er nødt til at 

bede Styrelsen om tilladelse til at overføre midler fra den øvrige del af projektet.  

Fase 3. 1/7 2019 skal birdparade og aktivitetspladsen være klar og der arbejdes i øvrigt efter den udstukne 

tidsplan  



Fase 4. Perioden indledes med en fornyet borgerbudgetrunde, der tager stilling til hvilke projekter, der skal 

sættes i gang under hensyn til de midler, der på det tidspunkt er til rådighed. 

 

Fase 5. Erfaringsopsamling foregår løbende, - indtil videre er der sat gang i logbogsskrivning. 

 

 

 

2.Status på projektet her og nu. 

Redegørelse v Svend Erik: 

A. Genkonstituering af lokalrådet - se vedlagte vedtægter. Arbejdet er foregået i tæt samarbejde 

med Randers kommune ved Line Heydorn og kommunens juridiske afdeling. 

Det viste sig hurtigt at etablering af en fond i klassisk forstand ikke var praktisk muligt, - der 

skulle jo bindes et større beløb bl.a.. Derimod var det muligt at lade Lokalrådet/ 

Tilsagnsmodtager optræde i en fonds sted, - i og med at man overlader det sidste økonomiske 

ord til det - det har vi så bygget ind i vedtægterne, men samtidig er der indbygget en række 

vidtgående hensyn til de beslutninger, der træffes på borgerbudgetmøderne.  

Antallet af medlemmer i Lokalrådets bestyrelse er udvidet, så der åbnes mulighed for, at de der 

har engagement og lyst til at være med i arbejdet kan melde sig ind (max grænse på 25, men 

mulighed for udvidelse) eller blot deltage i Lokalrådets møder,- de annonceres åbent og alle er 

velkomne.  

Bestræbelsen har været at give plads for flere grader af engagement i det lokale arbejde i Hald. 

En egentlig generalforsamling erstattes af et borgermøde, dels fordi vi anser traditionelle valg 

til en bestyrelse som desaktiverende og dels fordi det økonomiske ansvar i hvert fald i 

projektperioden påhviler det etablerede lokalråd. 

Det skal dog bemærkes, at Borgerbudgetmødet er øverste myndighed i foreningen, og har det 

middel, at det kan opløse foreningen og dermed Lokalrådet! Lokalrådet kan også forelægge en 

sag til vedtagelse på et borgerbudgetmøde. 

 

B. Status på åbningstrækket. Birdparade og Aktivitetsplads. 

 

Der arbejdes på den mobile fugleparade, især vedr. fuglens størrelse, støbningsmuligheder og -

materiale, set forhold til vægt og monteringsmuligheder. Planen er, at borgerne skal indrulleres 

i den videre proces.  

 

Aktivitetsplads. Målet er, at der skal være noget for både børn og voksne. Der mangler en 

underskrift fra kommunen. Men udvalget arbejder vider med ideudvikling og budgetlægning af 

projektet. 

 

 



 

C. Planlagt borgermøde 26. Maj. (Oplæg.) 

 

Mia fremlægger et bilag med forslag til, hvad der skal tags hensyn til, når borgermødet i maj 

skal planlægges. Hovedtanken er, at alle skal vide, hvor hver især står i forhold til projektet. 

Herudfra kan der så foregå en ressourcekortlægning. Hun foreslår i øvrigt nedsat en gruppe, 

der er presseansvarlig. Lokalrådet afholder planlægningsmøde omkring borgermødet 19. april.      

(se bilag) 

3.  Afklaring omkring kommunal mellemfinansiering/direkte afregning via styrelsen. 

 

Som udgangspunkt vil kommunen helst have, at Lokalrådet klarer alle afregninger direkte med Styrelsen, 

men det forudsætter. at Lokalrådet bliver momsregistreret og i øvrigt står med udvidede økonomiske risici. 

Lokalrådet påpeger disse risici og kommunen accepterer i forlængelse af ansøgningens ordlyd, at 

kommunen går ind og mellemfinancierer projektet. Styrelsen bekræfter på mødet, at også den accepterer 

denne ordning. 

Det oplyses, at Lokalrådet som minimum skal have en registreret revisor. 

 

 

4. Afklaring af momsforholdene. 

I og med at kommunen varetager mellemfinansieringen kan den også løfte momsen. Den kommunale 

mellemfinansiering åbner for, at kommunen kan betale momsen og efterfølgende trække den fra. 

Der var enighed om, at det giver Lokalrådet større muligheder for en bedre udnyttelse af det bevilgede 

beløb og forenkler håndteringen af bevillingen betydeligt.  

Daniel sender reglerne for regnskabsføring/afvikling 

 

 

5. Aftale omkring den videre kommunikation mellem styrelsen og Lokalrådet/projektleder - herunder 

afrapportering løbende.  

Der afrapporteres til styrelsen efter gennemførelsen af hver fase i tidsplanen.  

Der findes en skabelon til Statusrapport, men den kommer til anvendelse i den endelige rapport.  

Projektet oprettes snarest på styrelsens hjemmeside. 

 

6. Evt. 

Ingen punkter under evt. 

Ref: Jes Laursen og Svend Erik Kjær Nielsen 

 

 


