
Ordinære Generalforsamling i Ødum Byforening 
Ødum Forsamlingshus 22.03.2022 

 
Fremmødte: 17 
Referent: Dana Lössl 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent: Thomas Smalbro blev valgt. 
 

2. Formandens beretning: Præsenteret af Elisabeth Solvik Lundholm 
a. Corona: Vi er nu tilbage til en almindelig hverdag efter Corona nedlukninger. 
b. Frivillige: En stor tak går til hjælpere og frivillige som har hjulpet med diverse 

arrangementer i løbet af året, samt Randers Slotskro, som har sponsoreret mad, drikke 
og præmier til arrangementer. 

c. Aktiviteter:  
i. Der er kommet nyt gulv i udlejningslejligheden. 

ii. Fejringen af Sankt Hans på Oluf Rings Vej den 23. juni var en succes med mange 
deltagere. 

iii. HØST-festen blev afholdt den 3. oktober i Ødum forsamlingshus med 
Menighedsrådet som vært. 

iv. To frivillige fra Selling har stået for årets Halloween-fest i Ødum forsamlingshus.  
v. Der er opstået et godt og vigtigt samarbejde i HØST-gruppen med møder i løbet 

af året, hvor vi hjælper hinanden med afholdelse af arrangementer. Blandt 
andet skal nogle frivillige fra Ødum hjælpe til Selling Byfest og til Grundlovsdag i 
Hadbjerg. 

vi. Som noget nyt i år afholdte vi et Julemarked den 27. november som var godt 
besøgt og med sælgere fra forskellige byer. Alle boderne blev hurtigt udsolgt og 
vi regner med at gentage succesen igen til sommeren. 

vii. Der blev afholdt julefest (Julehygge) i år med tombola og præmier fra diverse 
sponsorer. 

viii. Lillian Lindberg Nielsen har skaffet kr. 300.000 fra Elro-fonden. Pengene skal gå 
til et nyt tag til forsamlingshuset. Derudover har Lisa Kulldorf skaffet kr. 18.600 
fra Landsbyrådet til nye borde og stole til forsamlingshuset. 

ix. Landsbyrådet: Fire gange om året deltager en repræsentant fra Ødum i 
Landsbyrådets møder i Østjylland. Bestyrelsen søger en person som har lyst til at 
overtage denne tjans, dvs. deltage i møderne, lave et referat til byforeningen og 
evt. hjælpe til med ansøgninger til fonde. 

 
 

3. Regnskab: Godkendt (se regnskabet) 
Der var lidt færre indtægter fra udlejning af forsamlingshuset samt aktiviteter i 2021 på 
grund af Corona. ”Lokale” og ”øvrige” omkostninger var nede i forhold til 2020. Vi har også 
haft en besparelse på kr. 8000 da vi har valgt at spare den eksterne revisor væk. 

 
4. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet forbliver kr. 200. 
 
 

5. Indkomne forslag: Ingen 
 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 



Jørgen Tryggestad træder ud og Lia Modlock træder ind i bestyrelsen. Der var ingen 
kandidater til suppleant-posterne. Den nye bestyrelse består af: Michael Sambleben, Lisa 
Kulldorf, Elisabeth Solvik, Dana Lössl og Lia Modlock. 

 
7. Valg af revisor 

Lasse Lundholm blev valgt ind som revisor, og John blev genvalgt. 
 

8. Eventuelt 
 
Lav medlemstal: For få år siden gik Lisa og Elisabeth rundt til alle husstande i Ødum og 
omegn for at fortælle om byforeningen. Desværre er medlemstallet stadig meget lavt på 
trods af det. Bestyrelsen vil overveje at tilbyde gratis mad til nye medlemmer der deltager i, 
f.eks. Høst-festen, og at finde repræsentanter fra hver bydel der kan byde nye medlemmer 
velkommen. Bestyrelsen har fået lavet nye brochurer med oplysninger om Byforeningen. 
 
Fjernvarme: Jacob Larsen har tilbudt at undersøge mulighederne for at få fjernvarme til 
Ødum, enten via Spørring eller via Hadsten. 
 
Vinduer: Bliver der skiftet tagvinduer i forbindelse med nyt tag? Ja 
 
”Walk and talk”: Kommunale medlemmer blev inviteret af til Ødum til en ”walk and talk” 
sammen med Lasse Lundholm, hvor ønsker til diverse tiltag angående trafiksikkerhed med 
mere blev diskuteret. 1 af vores 11 forslag er kommet på kommunens prioriteringsliste. 

 
 

 
 
 


