
Fællesmøde i Astrup Forsamlingshus den 11/2 2013 
- Arrangeret af Astrup Landsbyråd 

 

Referat 

1. Velkomst 

Formanden for landsbyrådet Nicolai Thomsen bød velkommen til de cirka 70 fremmødte og takkede for det 

store fremmøde. Derefter gik Nicolai gennem dagsordnen og gav så ordet til Niels Munkbak  

2. Velkomstfolder 

Niels Munkbak præsenterede ideen med velkomstfolderen og lagde op til at alle de ideer som borgerne i 

Astrup kan komme med til hvad der skal være i folderen er velkommen. 

Tanken er, at folderen skal placeres på synlige steder – ikke kun i Astrup, men også hos eksempelvis 

ejendomsmæglere og på biblioteket. 

Udover tekster, så vil projektgruppen bag folderen også meget gerne have tilsendt billeder, som vil kunne 

illustrere folderen og Astrup. Billederne kan sendes til niels@munkbak.dk 

Landsbyrådet har fået støtte fra Landsbyforums vedligeholdelsespulje til folderen 

3. Ansøgning til LAG 

Jacob Bækgaard og Jakob Køster præsenterede de indledende tanker til en ansøgning til LAG-Vendsyssel. 

(Se powerpoint vedlagt som PDF)  

Der vil blive nedsat en Profilgruppe som kan samle alle de gode tanker og få lavet en ansøgning. Der er 

deadline den 7. maj. Der vil blive sat opslag op som opfordrer borger i Astrup til at komme med ideer og til 

at deltage i profilgruppen. 

Der blev på mødet fra salen påpegede nogle ting, som man skal være opmærksom på i forbindelse med 

projektet. Blandt andet at det er vigtigt at følge med i de politiske udmeldinger, så man ikke komme i 

konflikt med de tanker der er andre steder. På samme måde skal man også tænke på hvad der sker omkring 

skolen. 

Derudover blev det også påpeget, at det vigtigt ikke kun tænke på en aldersgruppe, men at der skal tænkes 

i helheder og i alle aldersgrupper. 

4. SPAR-butikken/ v. Tina 

Købmanden for SPAR Astrup – Tina orienterede om den nærmeste fremtid for købmanden.  
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SPAR kæden er i øjeblikket i gang med en omorganisering og dette kan også have betydning for købmanden 

i Astrup. Tina får en nærmeste tid et forslag fra SPAR og vil derefter tage stilling til fremtiden. 

 

Under alle omstændigheder så opfordrede Tina borgerne i Astrup til at støtte op om købmændene i Astrup. 

Dette er vigtigt, hvis der også skal være en købmand også i 2014. 

Tina opfordrede også til at kunderne bruger ris og ros kassen i butikken. 

 

5. Forskelligt fra foreningerne 

Idrætsforeningen: Hvis der er nogle, der har ønsker til Idrætsgrene, som mangler i øjeblikket, så skal man 

kontakte bestyrelsen. Så vil de se på mulighederne. 

Sommerfesten bliver i år et samarbejde mellem Idrætsforeningen og Skolen – på baggrund af skolens 50. 

års jubilæum. 

Der er stadig billetter tilbage til Halfesten med Peter AG. Så der er stadig mulighed for at komme med. Jo 

flere jo bedre. Billetter kan blandt andet købes hos byens to købmænd. 

Forsamlingshuset: Har i år sendt 400 girokort ud og fået cirka 135 tilbage. Dette har betydning for 

økonomien og er en af grundene til, at Forsamlingshuset ikke kan få sat de vedligeholdelsesprojekter i gang, 

som man ellers gerne ville. Blandt andet er der ønsker om et nyt gulv. 

Hallen: Har i øjeblikket en rigtig god økonomi. 

Hvis der er nogle der engang i mellem vil gå en tur om aftenen om Hallen, så vil Hallen sætte stor pris på 

dette. Hvis nogle har interesse i det, så kan man kontakte bestyrelsen for hallen 

Grundtvigs forum: Vil slå et slag for arrangementerne i Grundtvigs forum. Har 3 møder mere i år. 

Butik Køster: Har nu det største udbud af økologiske varer i Nordjylland og ser optimistisk på fremtiden. 

 

6. Initiativer i Astrup 

Der blev lagt op til debat om hvordan man skal skabe opbakning til de initiativer der er i Astrup. 

Konklusionen blev, at det er vigtigt og positivt med initiativerne i byen. For at skabe opbakning skal der 

nogle gange tænkes i at slå arrangementer sammen, så man ikke modarbejder hinanden. I den forbindelse 

blev der også slået et slag for, at folk skal tage fat i dem der holder arrangementerne, hvis de har en ide til 

hvordan det kan blive forbedret. Det bliver det hele kun bedre af. 

7. Eventuelt   



Nicolai Thomsen orienterede om, at der er generalforsamling i landsbyrådet senest i slutningen af marts. Til 

den tid skal der findes en ny formand og kassere, da Nicolai Thomsen og Jacob Bækgaard  samt Jakob 

Køster ikke genopstiller. Så på mødet blev der opfordret til at komme med gode emner inden 

generalforsamlingen 

Derudover blev der spurgt til, om der er nogle der har mulighed for at give en hånd med i forhold til at 

vedligeholde hjemmesiden. 

Morten Jakobsen orienterede kort om byggegrundene. Hvis man har kendskab til nogle der kunne være 

interesseret i en byggegrund, så tag kontakt til Nicolai Thomsen 

Niels Munkbak  nævnte om der eventuelt kunne være noget at hente i forhold til seniorjob ordningen. Det 

blev aftalt, at det er noget der skal undersøges nærmere. 

 

Derefter blev der takket for et godt møde!!! 

 

Ref. Jacob Bækgaard 17/2 2013 


