
Saksild – Nølev Lokalråd 

Generalforsamling 

 
Generalforsamling:  Torsdag den 17.marts 2016 kl. 19.30 

 Saksild Kulturhus 

Antal fremmødte: 7 

 

Lokalrådets formand Per Faaborg bød velkommen. 

Man konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet via ”Saxild Sport og Fritid” suppleret med annonce i 

Odder Avis og mail til ”kendte” foreninger i området. 

  

1. Valg af dirigent:  Peter Flejsborg 

    Indkommet forslag. Punkt 8 behandles som punkt 5 

 

2. Valg af referent  Lisbeth Bonde 

 

3. Valg af to stemmetællere Ikke relevant  

 

4. Formandens beretning 

Per orienterede om at Lokalrådet, ud over bestyrelsesmøder, i september afholdt borgermøde i Kulturhuset  

foranlediget af frygten for nedlæggelsen af Assedrup Station som trinbræt.    

Herudover deltog Per og Lisbeth i et dialogmøde indkaldt af Odder Kommune, hvor man dels mødte 

kommunens øvrige lokalråd, fik en god orientering om Lokalrådenes arbejde, med fine oplæg fra 

Landdistrikternes Fællesråd og sidst, men ikke mindst fik hilst på kommunens nye direktører. 

Næste dialogmøde er 24. maj. 

Per orienterede tillige om at Lokalrådet sammen med øvrige lokalråd deltager på Oddermessen i weekenden 

den 19. og 20. marts. 

Som repræsentanter for Lokalområdet møder Borgerforeningen, skolen, ”Foreningen Flyt til Saxild” og 

idrætsforeningen.  Per og Lisbeth deltager løbende hen over weekenden. 

 Beretningen godkendt med applaus 

 Efterfølgende debat: 

Der var enighed om at Lokalrådet endnu ikke er ”brændt igennem” i lokalbefolkningen, og at der 

ligger en udfordring i at synliggøre formål og muligheder. 

Forslag om PR ved det Release Party ”Foreningen Flyt til Saxild” afholder den 9. april i Kulturhuset, 

besøg ved diverse bestyrelsesmøder i området, borgermøde med indbygget event o.m.a. 

Idéerne og målsætning med videre debatteres på næste bestyrelsesmøde. 

 

5. Forslag om udvidelse af bestyrelsen med 2 medlemmer og repræsentation fra Nølev sogn – se bilag 

Flyttet fra punkt 8. 

Vedtægterne forbliver uændrede. Der er mulighed for repræsentation inden for gældende rammer 

 

6. Fremlæggelse af regnskab og budget 

Lisbeth fremlagde regnskab og budget / Godkendt  

 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

 Genvalgt blev Anders Krogager, foreningslivet 

  Lisbeth Bonde, borgerne 

Nyvalgt blev  Helle Jensen Møller 

 



8. Valg af suppleanter 

 1. Suppleant Dennis Thomsen Kragh 

 2. suppleant Karen Mazanti  

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 Revisor  Peter Flejsborg 

 Revisorsuppleant Jacob Brandt Rasmussen 

 

10. Evt.:  

 

 Debat om projektor til Kulturhuset, Jacob arbejder på sagen 

 

 Orientering fra Anders K om Foreningen ”Flyt til Saxild” samt økonomisk forespørgsel 

Regler afdækkes. Behandles på kommende bestyrelsesmøde 

 

 

Konstituerende møde afholdes den 31. marts kl. 19.30 i Kulturhuset 


