
Referat for ordinær generalforsamling i Saksild og omegns lokalråd den 11. marts 2018 

 

Punkt 1. Valg af dirigent. Brian Brohus blev foreslået og valgt til dirigent. Det blev konstateret at indkaldelse 

til Generalforsamlingen var i overensstemmelse med vedtægter og dermed indledtes selve 

generalforsamlingen. 

Punkt 2. Valg af referent. Anders Kristian Krogager blev valgt. 

Punkt 3. Valg af stemmetællere. Punktet udsattes til punkt 6. 

Punkt 4. Formandens beretning. Lisbeth Bonde fremlagde beretningen (vedlægges) for året der er gået. Det 

har været et år med flere gode tiltag. Der er blevet etableret en flot hjemmeside, der nu også samler flere 

aktiviteter og et nyhedsbrev med fast frekvens er etableret. Derudover kom beretningen omkring 

interessegrupper, diverse aktiviteter herunder vandretur i sensommeren mv. Alt i alt et godt år, hvor 

lokalrådet i øget grad konsoliderede sig i folks bevidsthed. 

Punkt 5. regnskab og budget. Det reviderede regnskab blev fremlagt og der var ingen bemærkninger. 

Økonomien afspejler, at mange frivillige kræfter driver tingene og der er ikke større projekter i gang endnu. 

Punkt 6. Valg. Der var genvalg af alle opstillede uden kamp. 

Punkt 7. Valg af suppleanter. Rasmus Eriksen blev genvalgt som første suppleant.  

Der var interessetilkendegivelser fra to personer, men da de ikke var til stede, blev det besluttet at de 

efterfølgende kunne spørges. Jan Oksfeldt Jonasen er herefter valgt som anden suppleant. 

Punkt 8. Valg af revisor. Peter Flejsborg blev genvalgt.  

Punkt 9. Valg af revisorsuppleant. Frede Højland blev valgt til revisorsuppleant. 

Punkt 10. Der var ingen indkomne forslag 

Punkt 11. Drøftelser og evt. Der blev kort redegjort for Nordea fondens projektpulje og informationsmøde 

herom den 5. april. En lille delegation blev udpeget til at deltage her. Derudover var der drøftelse af 

spørgsmålet om nedlæggelse af redningsbåden. Lisbeth Bonde er gået aktivt ind i sagen, men det synes at 

være en tabt kamp på forhånd, da kommunen ikke synes at rokke sig. 

 

 

 


