
Svebølle Lokalråd
Referat af Generalforsamling d. 6.9.’21 kl. 10.00 i Aktivitetscenter Åvangen

Arne bød velkommen og den nuværende bestyrelse præsenterede sig.

Ad 1: Valg af dirigent og stemmetællere.

          Peer Justesen blev foreslået og valgt.

          Karsten Ahrens meldte sig som stemmetæller og valgt.

          Peer erklærede generalforsamlingen rettidigt indkaldt.

Ad 2: Bestyrelsens beretning ved formanden.

          Arne fremlagde beretningen, som blev godkendt.
                Vibeke forklarede noget om juletræets placering og fortalte om den kommende
                renovering af Centertorvet.

Ad 3: Godkendelse af regnskab.

          Lene fremlagde regnskabet, som blev forklaret og godkendt. Der var spørgsmål til 
          gebyrer, og der blev forklaret at vi, på grund af de høje gebyrer hos vort nuværende 
          pengeinstitut, var i gang med at finde billigere muligheder. Der blev foreslået Den  
          Danske Bank, hvor tilsvarende gebyrer er lavere, og Dragsholm Sparekasse er også en
          billigere mulighed. Bestyrelsen skal arbejde videre med det.

Ad 4: Indkomne forslag.

          Der var ingen indkomne  forslag.

Ad 5: Valg til bestyrelsen.

          Bestyrelsen foreslog genvalg til Vibeke Riise Malle Andersen og nyvalg af

Annika Søs Alberg og Nikolaj Lykke Vad og de fortalte om sig selv. Derefter blev 
de alle valgt.

Ad 6: Valg af to suppleanter for et år.

           Fredløw blev foreslået og valgt. Der er plads til endnu en person.

Ad 7: Valg af revisor for to år.

           Ian Olsen blev foreslået og valgt.

Ad 8: Godkendelse af busget og fastsættelse af kontingent.
                 Budgettet blev godkendt. Der var en del snak om annoncering. Der vil være en stor
                 besparelse, hvis man sørger for e-mail annoncering.

                Kontingent blev fastholdt på kr. 100,- pr. person.



Ad 9: Eventuelt-

Der var spørgsmål om renovering af vandstenen på Centertorvet. Vibeke 
forklarede prisen og baggrunden for den. Motionsredskaberne flyttes, når torvet 
renoveres.

Ian ønsker foreløbig dagsorden til kommende generalforsamlinger plus regnskab
lægges op tidligere.

Erling talte om de få betalende medlemmer. Hvad gør vi for at få flere af den 
slags.

Karsten fremførte sine tanker om andre lokalråds aktiviteter.

Arne forklarede om Lokalrådets aktiviteter og tanker.

Vibeke forklarede om Trafikgruppen

Arne forklarede om Idekataloget under Svebølleforbindelser.

Erling efterlyste ladestandere ved P-pladserne. Der var megen snak om hvilke 
udbydere, der er, og hvem der har ejerskabet over de forskellige P-pladser. 
Lokalrådet arbejder videre med det.

Peer (dirigenten) takkede for god ro og orden og afsluttede dermed Generalforsamlingen.

Referent: Hallur Hallsson

Konstituering:Formand: Arne Jensen
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