Generalforsamling
Vigersted Lokalråd
Søndag den 19. april 2015 kl. 14:30. Vigersted Forsamlingshus – Lille møderum
Dagsorden ifølge vedtægterne

Dagsorden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

h.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Aflæggelse af beretning v. Palle Kristoffersen
Kassererens beretning v. Michael Kalmberg
Indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet
Valg af 4 medlemmer for 2 år.
På valg er:
Michael Kalmberg
– modtager genvalg
Kasper Rossing
– modtager genvalg
Palle Kristoffersen
– modtager genvalg
Anette Fog
- modtager genvalg
Valg af 2 suppleanter for 1 år
På valg er:
Laura Rossing
- modtager genvalg
Valg af revisorer
På valg er:
Uffe Larsen – modtager ikke genvalg grundet fraflytning
Anders Piil – modtager genvalg
Eventuelt

Referat:
Ad a. Valg af dirigent
Per Hermansen blev valgt som dirigent.
Ad b. Valg af stemmetællere
Som stemmetællere blev valgt
- Mariann Hansen og
- Laura Rossing
Ad c. Aflæggelse af beretning v. Palle Kristoffersen
Beretningen blev taget til efterretning. Kommentarer og spørgsmål fremgår under eventuelt.
Beretningen kan ses på hjemmesiden www.vigersted.net
Ad d. Kassererens beretning v. Michael Kalmberg
Regnskabet blev godkendt og kan ses på hjemmesiden www-vigersted.net

Ad e. Indkomne forslag
Ingen forslag var indkommet.

Ad f.
Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet
Valg af 4 rådsmedlemmer:
Michael Kalmberg blev valgt for 2 år.
Kasper Rossing blev valgt for 2 år.
Anette Fog blev valgt for 2 år.
Palle Kristoffersen blev valgt for 2 år.
Lokalrådet består herefter af 7 rådsmedlemmer: Michael Kalmberg, Kasper Rossing, Anette
Fog, Per Hermansen, Kim Petersen, Palle Kristoffersen og Peter Hansen.
Valg af 2 suppleanter for 1 år. Suppleanter følger møderne, så vidt det er muligt, dog uden
stemmeret.
Laura Rossing og Berit Galberg blev valgt for 1 år.
Ad g. Valg af revisorer for 1 år
Mariann Hansen blev valgt for 1 år.
Pieter Feenstra blev valgt som revisorsuppleant for 1 år.
Det undersøges til næste år, om revisor kan være bosiddende uden for lokalområdet.
Ad h. Eventuelt
Følgende emner og spørgsmål blev berørt under generalforsamlingen:
Der fremkom forslag om at Lokalrådet fremskynder processen vedr. sikre adgangsforhold til
børnehuset. Forhold der længe har været alvorlige og farlige. Bl.a. fremkom forslag om at
Lokalrådet snarest fremkommer med løsningsmodel og at det sikres at de afsatte midler i
kommunen kommer brug for en sikker løsning i indeværende år. Helhedsplanen bør ikke sinke
en løsning, da problemet er meget aktuelt.
Det bør sikres at cykelstien over Rusgårds Bakke er på prioriteringslisten.
Formanden blev opfordret til at sikre hurtigt møde med udvalgsformand Klaus Hansen eller
med borgmesteren vedr. ovenstående punkter.
Forslag om overvejelse omkring vedtægtsændringer til næste generalforsamling:
- Valg af revisor uden for lokalområdet bør være en mulighed
- Ved genopstilling bør skriftlig anmodning være grundlag for at blive valgt.
- Generalforsamlingen bør være afholdt så tidligt på året at bestyrelsesmedlem og suppleant til
Landsbyforum kan være afklaret inden Landsbyforums generalforsamling.
Det er en stor udfordring at teknisk forvaltning ikke fungerer tilfredsstillende og at løsninger og
behandling trækker i langdrag. Derfor opfordres der til at Lokalrådet retter henvendelse til
borgmesterkontoret for at få oprettet en ”observatør” der kan følge, om der handles på
henvendelser fra råd og borgere.

Lønagerudstykningen er et stort problem og måske bør Lokalrådet hjælpe tingene lidt mere i
gang så borgerne i udstykningen ikke står helt alene. Der bør være en kommunal plan for
ajourføring af denne udstykning. Beboerne på Lønager har ingen kontakt til hverken ejer eller
kommunen vedr. manglerne.
Aktivitetsudvalget v. Berit:
- Der planlægges fastelavn
- Sct. Hans 23. juni
- Kildemarked 6. september
Der opfordres til at der arbejdes videre med tidligere indkomne aktivitetsforsalg. Husk at der
stort set altid gives tilskud ved ansøgninger til Temaudviklingspuljen og til Kulturpuljen –
sidstnævnte kræver dog 10% egenfinansiering. Men der findes midler i aktivitetskassen til
dette. Nye input er velkomne hos Berit.
Der er usikkerhed om placering af større multibane og om ny placering tilgodeser beboere på
Snekkerupvej og på Lønager. Bl.a. er der usikkerhed om fremtidig placering af Sct. Hans bål.
Efter generalforsamlingen blev Helhedsplanen for Vigersted Lokalområde overordnet
gennemgået.
God opbakning til planen og til ny bymidte og tidssvarende legeplads, som savnes meget.
Dirigent
Per Hermansen
Referent
Peter Hansen
20. april 2015

Dokumentet er underskrevet af både dirigent og
referent og ligger fysisk hos sekretæren

