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Nyhedsbrev fra
Rødding Lokalråd
Dette nyhedsbrev
forventes at udkomme
ca. 4 gange om året og
kan hentes i Brugsen.
Nyhedsbrevet bliver
også lagt på
www.roddingviborg.dk
så du kan læse det
elektronisk.
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Nye aktiviteter

Generalforsamling 2018

Lokaldysten – 18. maj 2018

Rødding var med i Lokaldysten
Siden sidste nyhedsbrev, har Rødding Lokalråd afviklet
Lokaldysten, som er et initiativ som Viborg Kommune
opfordrer omegnsbyerne til at deltage i som optakt til
Snapstinget.
De mindre byer rundt om Viborg skal samle så mange borgere
som muligt, der skal gå, cykle og løbe så mange kilometer som
muligt (i forhold til byens indbyggertal). Der er rigtigt gode
præmier idet den by, der kommer længst, kan gå hjem med en
præmie på hele 10.000 kr.
Rødding blev nr. 11 ud af 15 idet vi tilbagelagde 2,2
km/indbygger. Lokaldysten blev vundet af Knudby med hele
5,3 km/indbygger.
Vi havde heldigvis en dejlig aften med god stemning i teltet og
på de forskellige ruter – og så må vi jo bare gå i træning til
næste år!

Sankt Hans ved søen
Sankt Hans-aften blev traditionen tro fejret ved Rødding Sø, hvor Forsamlingshuset stod bag
arrangementet med bål, sang, og salg af pølser og drikkevarer.
Lokalrådet arrangerede i samarbejde med Forsamlingshuset et børnebål, der blev tændt
allerede kl. 17.00 så de mindste også fik mulighed for at se heksen fare til Bloksbjerg.
Rikke Christiansen stod klar til at lege med de fremmødte børn, mens andre havde medbragt
forskellige spil, så hele området omkring søen og Søhuset summede af liv og børnelatter. Det
er dejligt at vores initiativ blev taget så godt imod!
Da det blev tur til voksenbålet, holdt sidste års Rødspætte, Frans Bak, båltalen hvori han
opfordrede alle til at tage ansvar og engagere sig i den by vi bor og lever i.
Det budskab kan vi i Lokalrådet jo kun bakke op om; kun ved at vi samles og arbejder
sammen vil vi få det lokalsamfund, som vi gerne vil have.

Sankt Hans ved Rødding Sø – i år med børnebål og forskellige lege og spil

Sommerfest i Rødding
Den traditionsrige sommerfest i Rødding blev igen i år afviklet med stor
succes.
Sommerfestudvalget lægger et stort stykke arbejde i at sikre en god og
festlig uge, med aktiviteter for alle aldersgrupper, og sommerfesten er
med til at sikre et godt sammenhold i vores by.

Stor tak til Sommerfestudvalget for årets fest!

Brugsen er blevet TV-darling
Vores allesammens Lokalbrugs er blevet stjerne i et TV-program på TVMidtvest, der følger
vores og 2 andre Brugser i deres kamp for
overlevelse, kunder og nye tiltag. Både Trine og
de ansatte gør det særdeles godt som TV-stjerner.
Programrækken kan findes på www.tvmidvest.dk,
hvor du skal søge efter programrækken ’Liv i
Brugsen’ – så kan du blandt andet se, hvordan
Lokalbrugsen i Rødding var lige ved at blive
opgraderet til en Kvickly!

Multihus
Vi indsendte i foråret en ansøgning til Viborg Idrætsråd om et multihus i Rødding som en del
af den renoveringspulje, som Byrådet har afsat til idrætsfaciliteter i kommunen.
Lokalrådet arbejder fortsat tæt sammen med RUIF og andre foreninger og institutioner i
Rødding for at få kommunen til at se på behovet for at opgradere idræts- og
fritidsfaciliteterne i Rødding og omegn.

Nye Aktiviteter
Vi er i Lokalrådet altid på udkig efter gode idéer til aktiviteter, der
samler og forbedrer Rødding og Omegn.

Rødding Lokalråd

Har du en idé, som du synes det kunne være spændende at
arbejde videre med – eller som du bare gerne vil give videre til os i
Lokalrådet, kan du altid sende en mail til
lokalraad@roddingviborg.dk .

Rødding Lokalråd arbejder med
udvikling og styrkelse af
fællesskabet i Rødding og
Omegn.

Generalforsamling i Lokalrådet
Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 19.30 i RøddingHus
Kom og hør om arbejdet i Lokalrådet, om vores planer for det
kommende år, og hvordan vi har tænkt os at prioritere både tid og
økonomi.
Du behøver ikke være medlem for at deltage i generalforsamlingen, men kan naturligvis kun stemme, hvis du er.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning til godkendelse
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingentets størrelse samt godkendelse af
budget
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant
Indkomne forslag
Eventuelt

Vi søger i forbindelse med generalforsamlingen 1-2 nye
medlemmer til bestyrelsen, og du er mere end velkommen til at
kontakte formand Niels V. Bjerregaard på 24 92 33 68, hvis du vil
høre mere om arbejdet, tidsforbrug og konkrete opgaver.
Følg med i vores arbejde på www.rodding-viborg.dk
og på
/roddinglokalraad

Vi koordinerer aktiviteter og
arbejder for at både
enkeltpersoner og foreninger i
byen får størst muligt udbytte af
det arbejde man som frivillig
lægger i Rødding.
Vi er det naturlige bindeled
mellem landsbyen og
kommunen, og vi arbejder
målrettet på at markedsføre
Rødding og gøre byen attraktiv
for tilflyttere i alle aldersgrupper.

Kontakt os
Rødding Lokalråd
v. Kasserer Karin Riddermann
Soltoften 4
8830 Tjele
lokalraad@roddingviborg.dk
www.roddingviborg.dk
Ønsker du at støtte Lokalrådets
arbejde, kan du lægge en seddel
med navn, adresse,
telefonnummer og mailadresse i
postkassen på Soltoften 4.
Det koster 200 kr. om året at
være medlem.

