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A 
1. Valg af dirigent.  

Flemming Madsen valgtes. 
2. Beretning ved formand Erik Damborg 

Bestyrelsens ansvarsfordeling efter sidste generalforsamling blev med Erik F. Damborg 
som formand, Karsten Serup som kasserer, Christian Futtrup som sekretær, Gert Aage 
Christensen som arrangement ansvarlig, Jørgen Tøt som ”Can alt”,  Flemming Madsen 
som byggeansvarlig, Troels Primdal direktør, Anna Marie Touborg som konsulent. 
Corona har lagt noget af en dæmper på aktiviteterne og vi har været heldige, for at 
overholde sundhedsreglerne, kunnet låne lokale hos Dansk Metal og tak for det. 
 
Den 20. juni der blev afholdt Åben Smedje som tidligere på ”Møllernes dag” Aa Mølle 
og Kloster mølle, som sædvanligt med mange besøgende og boder.  
Trædrejeren kunne desværre ikke komme, men kan i år. 
Geopark Vestjylland var med til at formidle området – en god dag. 
I juni blev vi opmærksom på at der ved Realdania kunne søges til noget som de 
kaldte ”kickstart jeres fællesskab”  Her blev der ansøgt men vi kom ikke i betragtning. 
 
Den 25. september var vi hos Anders Knudsen i Djeld ved Vinderup og tømme en lade 
for en hel del værktøj og andre smedeting, som er blevet opmagasineret i laden ved 
smedjen og så må vi her senere se hvad der kan bruges 
Efter at vi sidste år søgte Realdania om tilskud til at renovere bygningerne ved smedjen 
kom der den 28. juni positiv svar fra Realdania med en bevilling på 250.000 kr 
 
Den 26. august var Chr. Futtrup og Erik Damborg til møde på ”Godset” i Kolding med 
Realdania til orientering om bevillingen på 250.000, som skulle gå til udarbejdelse af et 
Forprojekt. 
Godset er den gl. Godsbanegård i Kolding, som Realdana har været sponsor for ved 
omdannelse til et fint kultursted, med mange aktiviteter. 
Som en opfølgning på dette møde kunne vi i bestyrelsen se, at vi skulle se os om efter 
en bank som var mere egnet til foreninger og valget faldt på Sparekassen Vendsyssel 
som de andre foreninger i Gudum har. 
Derudover gav mødet i Kolding en opgave for bestyrelsen i at finde en kompetent 
rådgiver som Realdania ville godkende til at lave et Forprojekt – og Flemming Madsen i 
bestyrelsen havde et godt kendskab til Møller Nielsens Tegnestue i Struer, som 
efterfølgende blev godkendt  af Realdania. Tegnestuen havde tidligere udført opgaver 
for Realdania – blandt andet tårnet ved Oddesund. 
Herefter har det kørt slag i slag – først med udarbejdelse af en beskrivelse af 
Forprojektet fra Tegnestuen, som foregik før årsskifter og godkendelse kom endelig lige 
efter nytår. 
 
Nu har der været folk fra et firma, der hedder Naturplan og se på faciliteterne for at 
komme med ideer til udstilling og indretning. 
Der har været et firma ude og 3D scanne bygningerne som skal danne baggrund for 
egentlige tegninger for renovering af de enkelte bygningsdele. 
Forprojektet forventes færdig til oktober her 2022 og sideløbende hermed er der en 



Målgruppeanalyse som skal udarbejdes af os i smedjen. 
Denne analyse består af 8 punkter som vi lige nu prøver at få styr på. 
Det det er det glædeligt for bestyrelsen at Flemming Jensen fra Vestviden i Lemvig, vil 
være os behjælpelig som konsulent, da han tidligere har arbejdet med LAG midler i 
Ringkøbing og Lemvig kommuner. 
Der er her op til generalforsamlingen i Sognebladet været mulighed for at få en hel 
side til at redegøre for projekt ”Smedegården”. 
Det samme har der været mulighed for, da Gudum Sognearkiv den 14. marts havde en 
info aften omkring ejendomme syd for amtsvejen Struer – Lemvig. Her blev der også 
fortalt om planerne for smede ejendommen. 
 
De 3 sogne Fabjerg – Nr. Nissum og Gudum har i samarbejde lavet en ”Landsby 
camino” - en cykelrute på over 50 km i sin fulde længde og denne rute er efter fælles 
kræfter nu planlagt til også at gå forbi smedjen og vi har i den anledning fået til opgave 
at lave et skilt til smedjen og oplæg til skiltet er afleveret til videre forarbejdning. 
Her står vi så nu ved denne generalforsamling. 
 
 

3. 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 
kasserer Karsten Serup fremlagde regnskabet der viste et årsresultatet (overskud) kr. 
kr. 6.697.  mod sidste års underskud på kr 3.103. 
Regnskab godkendt. 

 
 
 
4. Indkomne forslag (indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde en uge før 
generalforsamlingen) 
Ingen indkomne. 

 
5.  Valg til bestyrelsen. Valgperiode 2 år. 
 På valg er Gert Åge Christensen og Jørgen Tøt 
 (Ikke på valg Flemming Madsen og Erik Damborg) 
Gert Åge Christensen og Jørgen Tøt genvalgtes 
 
6. Valg af suppleanter På valg er Hans Colding og Jan Paarlberg 
Hans Colding og Jan Paarlberg genvalgt. 
 
7. Valg af revisor  På valg er Villy Dueholm 
 (Ikke på valg Jan Paarlberg) 
Villy Dueholm genvalgt. 
 
8. Eventuelt 
Intet til referat 
 
Referent Christian Futtrup  
 
Fut.2203161900 

 


