
Saksild – Nølev Lokalråd 
Generalforsamling:  Onsdag den 26. april 2017 

Antal fremmødte: 8 

 

Per Faaborg bød velkommen  

Referat 

1. Valg af dirigent  Valgt blev Peter Flejsborg 
 

2. Valg af referent  Valgt blev Lisbeth Bonde 
 

3. Valg af 2 stemmetællere  Udsat 
 

4. Formandens beretning  Godkendt 
Per Faaborg gav et vue over årets gang og de afholdte møder i bestyrelsen og fælleslokalråd.  
Der har været afholdt borgermøde og der er nedsat 5 fokusgrupper hvoraf især 
Erhvervsgruppen er kommet godt fra start.  
Fælles lokalrådene fungerer godt, men man er stadig kun på vej, og der er fortsat mange 
åbne spørgsmål omkring lokalrådenes økonomi og virkemåde. 
 

5. Fremlæggelse af regnskab og budget Godkendt 
Lisbeth Bonde fremlagde regnskab og budget, der par præg af det forholdsvis lave 

aktivitetsniveau i det forgangne år. 
Lokalrådet har en sund økonomi og budgettet er udarbejdet ud fra likvide midler. 
Evt. kommunale tilskud og tilskud fra fællespuljen er ”flødeskum” til nye tiltag. 
 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:  
Per Faaborg, modtog ikke genvalg  Nyvalgt blev Dennis Thomsen Kragh 
Jacob Brandt Rasmussen,  
modtog ikke genvalg  Nyvalgt blev Per Henriksen 
 

7. Valg af suppleanter  Nyvalgt blev Rasmus Eriksen 

    Genvalgt blev Karen Mazanti  
 

8. Valg af revisor  Genvalgt blev Peter Flejsborg 
9. Valg af revisorsuppleant   Ingen valgt 

 
10. Indkomne forslag  

1)  
Foreningens navn er: Saksild - Nølev Lokalråd  
ændres til: Foreningens navn er: Saksild og Omegns Lokalråd  
2)  
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Generalforsamling 

indkaldes med mindst 3 ugers varsel via annoncering på http://saxildsportogfritid.dk samt 
ved udsendelse af mail til de medlemmer, der har opgivet deres mailadresse til Lokalrådet. 
ændres til: 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Generalforsamling 
indkaldes med mindst 3 ugers varsel via lokalrådets hjemmeside www.saksildlokalraad.dk 
samt ved udsendelse af mail til de medlemmer, der har opgivet deres mailadresse til 

http://saxildsportogfritid.dk/


Lokalrådet. 
 
Begge ændringsforslag blev godkendt. 

          
11. Drøftelser 

Mange tanker blev vendt omkring Lokalrådets arbejde i fortid-nutid-fremtid. 
Lokalrådet skal ligesom de øvrige lokalråd i gang med en udviklingsplan, vi skal tale 
trafiksikkerhed, byudvikling og meget andet. 
Forslag om mere synlighed, evt. via nyhedsbrev fra hjemmesiden.  
Forslag om ”strategimøde” med øvrige bestyrelser – hvilke opgaver ligger hvor 
Der er en udfordring i af spotte nye borgere i området. 
Der ønskes en velkomstgruppe evt. under #Flyt til Saxild. Kurv/gavekort/info 
Peter Flejsborg og Anders Krogager arbejder videre med (ikke Lokalråds-regi) 

Hvordan får man info? Ejendomsmæglerne? Grundejerforeninger? Andre? 
Debat om fokusgrupperne der blev nedsat i september: 
Lokalrådet tager kontakt til grupperne efter konstitueringsmødet 
 

12. Evt. 
Etablering af skur til Borgerforeningens remedier, flag mm. 
Der er lavet aftale med skolen om placering. Arbejdet Igangsættes, når siloen er taget ned. 
Det er en udfordring af hyre nok frivillige ildsjæle til ad hoc opgaver. Kan der laves fælles 
tiltag? 


