De 7 Dale
Generalforsamling den 18. marts 2021

1. Valg af dirigent
Linda Kolling bliver valgt
2. Valg af referent
Lene Brandt Mikkelsen bliver valgt
3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
Jørgen Schytter fortæller at det er foreningen første generalforsamling, selvom foreningen
blev stiftet i 2019. Pga. corona var det ikke muligt at afholde generalforsamling sidste år.
Foreningen De 7 dale blev stiftet i 2019 med Linda som primusmotor.
Der var stor interesse for foreningen og der er nedsat adskillige arbejdsgrupper til at varetage
de forskellige tiltag der blev lagt på bordet ved stiftelsen.
Foreningen De 7 Dale lægger vægt på at vi skal brande vores område så det er et attraktivt
område at bo i.
Der er startet et erhvervsnetværk, desværre har der ikke været mulighed for flere tiltag, da det
ikke har været muligt at mødes det sidste års tid, arbejdet genoptages ligeså snart det er
muligt.
I januar 2020 havde vi besøg af borgmester Frands Fischer med hans rullende
borgmesterkontor, besøget startede på Veng Skole og Børnehus, via Borgernes Hus, og videre
på virksomhedsbesøg, for så at tage til Mesing Forsamlingshus og til sidst nyde en frokost på
Nørre Vissing Kro. Vi mener at vi fik vist vores område på bedst mulig måde og borgmesteren
er nu helt klar over hvor og hvad vi er.
I 2020 bar arbejdet meget præg af at man ville lave en ny skolestruktur og i den forbindelse
blev vores skole nævnt som lukningstruet i den form den er i dag. Der blev arbejdet hårdt på at
vise byrådet hvorfor skolen er vigtig for os, og det blev med hjælp fra alle andre landsbyer i
Skanderborg Kommune bevist overfor byrådet at ca. 1/3 af befolkningen i kommunen bor i
landdistrikter, og det derfor ikke er holdbart at lukke vores skoler. Veng Skole og Børnehus
fortsætter som hidtil.
2 ildsjæle fra Stjær tog initiativ til Landsbykonferencen, hvor alle landsbyer fra kommunen var
inviteret, samt embedsmænd og byrådspolitikere, til en dag der handler om bevarelse af
landsbyer og samarbejdet imellem dem og politikerne. De 7 Dale deltog også i konferencen
med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Landsbykonferencen blev til en tænketank som siden er blevet til et forum, der opfordres til at
kigge på deres hjemmeside www.landsbyforum.org.
De 7 Dale har modtaget fondsmidler til opstart af foreningen, ligesom også Veng Skole og
Børnehus har modtaget midler til en tunnel under Låsbyvej, og Mesing Forsamlingshus har
også fået midler til renovering og ombygning af forsamlingshuset.

De 7 Dale
Stine G fortæller om hvordan vi formidler De 7 Dale på de sociale medier, hun har sammen
med Stine S lavet en rigtig flot hjemmeside, som indtil nu har haft +3500 besøgende, de har
oprettet en Facebook-side med 456 følgere og en Instagram-profil med 156 følgere.
Der vil fremadrettet blive brugt nogle af fondsmidlerne til at booste De 7 Dale på de sociale
medier.
Søren Erik fortæller at en af de 7 dale – Illerup Ådal - i øjeblikket er i gang med en undersøgelse
af om man kan omlægge området fra landbrugsjord til surbundsjord, og hvis det bliver aktuelt
vil det blive et stort aktiv for os, da der er tale 2 bevaringsværdige områder, Alken Enge og
Illerup Ådal, der tales også om at lave et vandreservoir, et surbundsprojekt og måske på sigt et
vandudvindingsprojekt.
Annemarie fra Jeksen siger tak for modtagelsen i vores område og roser vores fine hjemmeside
der giver et fint overblik. Hun anbefaler at hjemmesiden kommer til at indeholde links til de
lokale Facebook-sider.
Linda spørger hvor De 7 Dale har fondsmidlerne fra, dem har vi fået i form af en
underskudsgaranti fra Landdistrikspuljen i Skanderborg Kommune.
4. Fremlæggelse af regnskabet
Lene fremlægger regnskabet, som godkendes.
5. Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag.
6. Fremlæggelse af budget
Jørgen fortæller at budgettet vil ligne det netop fremlagte regnskab.
Det er gratis at være medlem af foreningen og derved er der i øjeblikket ingen indtægter. På
sigt håber man at er vil komme en lille indtægt fra vores erhvervsnetværk, men det er ikke
meningen det er en forening der skal generere penge.
Stine G. siger at der er planlagt udgifter til annoncer, roll-ups, stickers og flyers, som alt
sammen skal bruges når vi igen må mødes.
7. Fastsættelse af kontingent
Der anbefales at vi fortsætter med kontingent på kr. 0,8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen præsenterer sig selv, Jørgen, Stine G, Stine S, Lene, alle modtager genvalg.
9. Valg af 2 suppleanter
Kirsten og Niels-Ole genvælges
10. Valg af revisor
Linda genvælges og Lise genvælges som revisorsuppleant.
11. Eventuelt

De 7 Dale
Planlagte aktiviteter i 2021
Vi forventer, at der snart kommer gang i trampestierne, vi har kontakt til en landskabsarkitekt,
som vi meget gerne vil samarbejde med, og i den forbindelse har vi ansøgt om fondsmidler til
at aflønne ham. Der er 126 interesserede på den netop oprettede Facebook-gruppe De 7 Dales
Trampestilaug. Vi håber at nogle af de interesserede vil hjælpe med at lave stierne og tale med
lodsejerne. Det er meningen at der skal dannes små grupper, der skal kigge på allerede
eksisterende stier. Annemarie fra Jeksen melder sig til at hjælpe med arbejdet.
Linda fortæller at der meget snart er starten på en trampesti fra skole til Veng, de har
modtaget fondsmidler til et shelter der skal ligge på den rute.
Niels-Ole fortæller at projektet med Mesing Forsamlingshus er fremskredet, der er allerede
lavet toiletter, lagt klinker og nyt tag, snart påbegynder entreprenøren malerarbejde.
Vi håber også på at følgende aktiviteter bliver til virkelighed i 2021:
-

Sommermarked
Motionsløb
Erhvervsnetværket kommer i gang igen

Der er desuden tale om at lave et friplejehjem i Hårby, der skal være plads til 25-30 beboere,
der skal laves en lille park, og der skal være geder og høns i forbindelse med plejehjemmet.
Initiativtagerne har allerede talt med byplan i Skanderborg Kommune. Stine S. opfordrer til at
hvis man har interesse i friplejehjemmet er man meget velkommen til at kontakte hende, så
laver hun den videre kontakt.

