Referat af generalforsamling i Sall Lokalråd 23. februar 2017
1: Valg af dirigent: Tove
2: Valg af referent: Heidi
3: Årsberetning fra formand Nikolaj Stidsen
Der er sket meget i byen de sidste år.
Plejehjemmet er åbnet og der er fuld hus.
Sall bypark er beplantet og åbnet – alle fondsmidler undtagen LAG er kommet ind – LAG kan først søges når
alle andre er inde. Et godt eksempel på hvad Sall Lokalråd kan ‐ og et godt eksempel på samarbejdet
mellem foreninger.
Vi har været indstillet til årets landsby i region midtjylland – vi blev nr. 2, og planlægger at søge igen.
Det er nogle store projekter vi har afsluttet i år.
4: Opdatering fra foreningerne:
Beboerforeningen: Har fået en rigtig god bestyrelse – børnedisko med 70 deltagere – fællesspisning med
104 deltagere – julemarked (der bliver nok en gentænkning) – teater på lørdag – ekstraordinær
generalforsamling 9. marts da regnskab har været svært at få til at stemme + vedtægtsændringer pga. nets‐
tilmelding – og så snakker vi også om branddammen (som nogle dage er kommunens og nogle dage er
landsbyens) –
Idrætsforeningen er ikke til stede, men har valgt bestyrelse onsdag aften
Skolen – Vi er blevet færdig med ombygning – skolespirerprojekt, som er gået bedre end egentlig forventet
(andet hold starter 1. marts) – anskaffet et naturfagslokale, som skal anlægges i det tidligere skolekøkken –
der er godt 160 elever, og 17 i den nye skolespirer/0. klasse.
Skolens støtteforening – der er skiftet formand i bestyrelsen og der er 3 suppleanter. I årets løb har der
været følgende aktiviteter: sponsorcykelløb – nyt sted til loppeopbevaring ‐ tombola til festisall uden
hoppeborg – loppemarked
Festisall – generalforsamling 1. marts, løber af stablen 1. lørdag i august
Venneforeningen friplejehjemmet – majmarked – masser af frivillige har sat hegn op, passer geder osv. –
der er kommet nye vedtægter så pengene går til friplejehjemmet
Friplejehjemmet – der er 15 på venteliste – stort samarbejde med børnehaven, som ofte er på besøg
Menighedsrådet – der er sat et nyt menighedsråd.
5: Sall har været indstillet til årets landsby i regionen og fik en flot nummer 2 efter Nr. Nissum i Lemvig
Kommune.
6: valg til forretningsudvalget i Sall Lokalråd. Annette og Nikolaj genopstiller og vælges
7: udvikling af Sall
Vi søger til landsbyprisen igen

Integrationsspisning kunne komme igen
50.000 kroner kan ansøges uden at have et forudbestemt mål – man finder formålet efterfølgende.
Vi vil gerne have lys på stien
Familieaktivitetsdag i et samarbejde mellem Haurum og Sall – Heidi, Lise og Solveig er tovholdere – forsøg
med officielt samarbejde og ansøg i landsbyrådet
Branddam – der mangler især en dialog med kommunen – arbejdsgruppe – Tove, Lise og Solveig– Nikolaj vil
gerne tage dialog med kommunen, når der er en tegning
Generel opfordring til foreningerne om at fortælle om deres begivenheder i facebook‐gruppen
”Landsbyen Sall” – og en generel opfordring til at lave arrangementer på tværs af foreninger. Heidi laver
opslag på facebook med opfordring til at skrive om foreningernes arrangementer.
Skilteproblematikken – Et skilt der står på privat grund i under 6 uger kan kommunen ikke gøre noget ved
når det er et kulturelt.
Salls interne regler ift at sætte skilt op for enden af Sallvej er: Sæt skiltet op maks 3 uger før og pil det
ned senest dagen efter arrangementet.
8: landsbytræffet – Anders Bjerggaard fra Favrskov Kommune fortalte om landsbytræffet, som finder sted
23. september i Grundfør.

Kalendermøde: torsdag d. 18. maj kl. 19.30 – Inga spørger plejehjemmet om vi må være der.

