
Årsmøde 2014 

Referat fra årsmøde 27. marts 2014  

20 personer deltog. 
Ordstyrer: Villy Dahl Johansen  

Beretning v. Jonna Risum  

2013 har kørt på vågeblus på grund af flere uheldige omstændigheder. Da vi holdt årsmøde 18. april, havde 
vi stadig et tilgodehavende af LAK midler på 93.000 kr. hvilket resulterede i, at vi ikke kunne vælge en ny 
bestyrelse før dette var bragt i orden, da pengene jo var brugt på forhånd og vi stod med en kæmpe gæld. 
Endelig! d. 9. september kom pengene ind på kontoen, en glædens dag. (tak til Peter Sepstrup og Lars 
Kastbjerg for hjælpen) Nu kunne vi indkalde til ekstraordinært årsmøde, Hvilket blev afholdt 9. okt.  

På grund af meget ringe fremmøde, nok også fordi rådet ikke havde foretaget sig noget, lykkedes det ikke at 
vælge en bestyrelse. Formand, kasserer og 1 menigt medlem modtog ikke genvalg. Det lykkedes at vælge et 
enkelt nyt medlem så var nu 3 medlemmer.  

Vi påtog os, at finde mulige kandidater til valget ved næste årsmøde, samt arrangere og forestå dette og at 
behandle kommunikation med Vejle kommune.  

To af os har deltaget i et Facebook kursus, som afdelingen i Vejle forestod (stor ros) vi har haft kontakt til 
en masse foreninger og organisationer desangående, dog uden nævneværdig respons.  

Vi har besluttet os for at vente oprettelse af face book gruppen til efter årsmødet.  

 

Behandling af indkomne forslag:  

Lokalrådet havde forslag til ændringer af vedtægter, som f.eks. vil gøre det nemmere at vælge en 
bestyrelse, da den vil bestå af 3-7 medlemmer + 2 suppleanter, imod 5 medlemmer + 2 suppleanter. Dette 
punkt, samt andre mindre ændringer, blev vedtaget efter mindre tilretninger fra forsamlingen.  

  

Forelæggelse af regnskab v. Johan Dissing  

Regnskabet blev godtaget med påbud om at det fremover: 

1. Følger kalenderåret 
2. At plæneklipper, fremgår med købspris/dato/år  

  



Valg til lokalrådet (vælges for 2 år):  

På valg var 2 bestyrelsesmedlemmer hvoraf Bjarne Andersen ikke modtog genvalg. Efter forslag fra 
bestyrelsen valgtes: Ruben Hansen og Heidi Terkelsen, endvidere, efter tilsagn, Christian Dueholm og Jonna 
Risum som modtog genvalg.  

  

Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år) 

1. Bjarne Andersen 
2. Villy Dahl Johansen 

  

Valg af 2 revisorer (vælges for 1 år)  

Genvalg af Jens Erik Svane og Bent Johansen  


