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Bestyrelsens beretning

• Seneste generalforsamling var 22. februar 2017
• I bestyrelsen

• Allan Nordestgaard Sørensen
• Jesper Gregersen
• Hanne Grønlund Kristiansen
• Susanne Kaae
• Annie Nielsen
• Robert Dalby
• Christian Holmstrup
• Svend Rasmussen (suppleant)
• Morten Rathke (suppleant)



Bestyrelsens beretning:
aktiviteter i huset

• Koncerter
• Best of Bowie (29. april 2017)
• Mánran (28. oktober 2017)
• AB/CD (12. januar 2018)
• Electric Guitars (2. februar 2018)

• Fællesspisninger
• Børnene laver mad (19. maj 2017)
• Sankt Hans (23. juni 2017)
• Høstmiddag (6. oktober 2017)
• Mortens Aften (10. november 2017)

• Arbejdsdag (16. september 2017)
• Kagedag (29. oktober 2017)
• Børneteater (4. november 2017)
• Kommunalvalg (21. november 2017)
• Livestreaming (mange)



Bestyrelsens beretning:
udvalgte fokusområder

• Legepladsens fremtid
• Generationsskifte
• Fremtiden for Den Blå Stue
• Praktiske opgaver i huset

• Gulvet i den store sal
• Gulvet på toiletterne



Fremlæggelse af revideret regnskab 
for det forløbne kalenderår



Indkomne forslag

Der er kommet et indkommende forslag til generalforsamlingen og det er 
kommet rettidigt (senest 7 dage før generalforsamlingen).

Forslaget er kommet fra Allan, så jeg beholder ordet…



Idédebat

Min historie:

• Flyttede til Røgen i 2005 (Fra Aarhus)
• Meget flot og varm velkomst
• Engagerede mig efter kort tid i forsamlingshuset
• Fik børn og han engagementet lidt på pause
• Er nu tilbage i forsamlingshusets bestyrelse



Idédebat

Der er læssevis af spørgsmål:

Hvad er Røgens nerve? Hvordan bevares denne nerve? Skal den bevares?

Hvordan udvikler vi på det vi har og hvordan får vi nyt til?

Hvorfor vælger man at flytte til en landsby? For at få ro? For det modsatte? Fordi 
det er billigt?



Idédebat

Hvad er Røgens nerve?

Hvordan bevares denne nerve? Skal den bevares?

Hvordan udvikler vi på det vi har og hvordan får vi nyt til?



Idédebat

Forestil dig Røgen i år 2020
Forestil dig Røgen i år 2025
Forestil dig Røgen i år 2030
Forestil dig Røgen i år 2035
Forestil dig Røgen i år 2040
Forestil dig Røgen i år 2050



Idédebat
Jeg vil gerne starte en rejse – en tankerejse.

Forestil dig Røgen i år 2030 

Hvordan ser Røgen ud? - Hvis vi gør noget? - Hvis vi ikke gør noget?
Hvordan vil vi gerne det skal være?

Det skal vi ikke løse i aften, men jeg vil gerne sætte jeres tanker i gang så vi får 
modnet forståelsen og de idéer der kommer på bordet. Så tænk over det

• Når du taler med dig selv
• Når du er i bruseren
• Når du kører bil, bus, tog eller cykel
• Når du drømmer
• Når du mødes med folk udefra – og indefra



Idédebat

Mine umiddelbare idéer:

- Røgen er en landsby der er en kulturel perle i Favrskov – både for børn og voksne
- I Røgen kan man gå ture mange forskellige steder i skov, på stier og på veje (fordi 

der kører ingen biler i byen).
- Vi skal ensrette vejene og skabe plads til mere liv
- Vi skal lave stier langs læhegn
- Vi skal gøre det attraktivt at besøge Ikaros – fra flere vinkler end i dag

- Vi skal gøre Røgen til børnefamiliernes førstevalg frem for andre landsbyer og større 
byer når de skal finde et hus

Tænk vildt – det er forbudt at sige nej!



Idédebat
Brug 10 minutter med din lille gruppe

FORESTIL DIG RØGEN I ÅR 2030

Inspirationsspørgsmål:

• Det kunne være fedt, hvis…
• Hvordan kan man kende forskel på Røgen og andre 

landsbyer?
• Hvilket ry har Røgen i 2030?
• Hvad er det der gør Røgen til en god og attraktiv 

landsby og hvordan gør vi andre opmærksom på 
det?

• Er Røgen en landsby der er kendt på landkortet?
• Er Røgen en kulturby og for hvem?



Valg til bestyrelsen

På valg er:

• Jesper Gregersen
• Robert Dalby
• Hanne Grønlund Kristiansen



Valg til suppleant

På valg er:

• Svend Rasmussen



Valg af suppleant til bestyrelsen

På valg er:

• Svend Rasmussen



Valg af kritisk revisor

På valg er:

• Gunna Drachmann



Valg af landsbyrepræsentant til 
Favrskov Kommunes Landsbyråd

Information om Landsbyrådet

Nuværende landsbyrepræsentant: Rie Grotkjær

• Der er 41 landsbyer i Favrskov Kommune
• Røgen har hentet mange midler igennem tiden fra Landsbyrådet (både i 

Hammel og Favrskov)
• Røgen har brug for en repræsentant i Landsbyrådet
• Der er 4 møder årligt + en temadag + adhoc grupper.



Valg af landsbyrepræsentant til 
Favrskov Kommunes Landsbyråd

På valg er:

• Rie Grotkjær



Valg af suppleant for 
landsbyrepræsentant

Der er pt. ingen suppleant



Eventuelt


