Toksværd / Holme-Olstrup

Dato. 28-10-2020

Ekstraordinær generalforsamling i Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd
28. oktober, Stationsvej 49, Døgndiamantens mødelokale.
Referatet af den ekstraordinære generalforsamling.
a. Valg af stemmetællere: Martin Kielsgaard og Charlie Svensson
a.a. Valg af referent: Søren Peter Foldberg
b. Valg af dirigent: Ole Bitzer. Dirigenten takker for valget og konstaterede, at den ekstraordinære
generalforsamling var og er lovligt indvarslet, og overgav ordet til formanden
c. Formandens beretning: Grethe Lambrechts beretning via en PowerPoint, som lægges på vores
hjemmeside. Beretningen blev drøftet.
d. Kassererens beretning: Karina orienterede om lokalrådets økonomi, og økonomien er i orden.
e. Indkommende forslag.
Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændringer:
Nuværende §6:
§ 6 Lokalrådet består af 5-9 medlemmer (ulige antal) plus 2 suppleanter og 1 revisor og 1-2
revisorsuppleanter. Lokalrådet sammensættes så varieret som muligt på geografi, køn, alder
mv. Lokalrådsmandatet er 2-årige med 2 eller 4 på valg i lige og 3 eller 5 på valg i ulige år.
Suppleanter og revisorer vælges ved generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.
Foreslås ændret til:
§ 6 Lokalrådet består af 5-9 medlemmer plus 2 suppleanter og 1 revisor og 1-2
revisorsuppleanter. Såfremt der vælges et lige antal medlemmer til lokalrådet, vil formanden
have 2 stemmer i eventuelle afgørelser, der kræver flertal. Lokalrådet sammensættes så
varieret som muligt i forhold til geografi, køn, alder mv. Lokalrådsmandatet er 2-årigt med 2
eller 4 på valg i lige og 3 eller 5 på valg i ulige år. Suppleanter og revisorer vælges ved
generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.
Der blev stemt: 6 for og fem i mod. Forslaget om vedtægtsændringen faldt.

f.

Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet:

g. Der kan vælges 2 til 6 nye medlemmer til bestyrelsen: Alex Kynde og Thomas Jürgensen blev valgt
til lokalrådet
Der kan vælges 1 – 2 suppleanter: Martin Kielsgaard
h. Valg af revisor: Lars Linnemann
i.

Eventuelt:
Stor debat om åbenhed i lokalrådet. Vigtigt, at lokalrådet er åbne med hensyn til høringssvar.
Vigtigt: lokalrådet repræsenterer hele området (Thomas Jensen). Flere fællesmøder i området
foreslår Gert Larsen. Møder skal foregå andre steder som f.eks. forsamlingshuse, skoler,
døgndiamanten med flere…
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