Lokalrådets ordinære generalforsamling 2. marts 2011 kl. 19.00
i Sognegården
Referat
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3.Forelæggelse af beretning
4.Forelæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer - efter tur er følgende på valg:

Ingse Rasmussen (skole), Eli Davidsen (foreninger), Marianne Agerholm (kultur) og Martin
Nielsen (Mulle) (borger), Henrik Nielsen (handel/erhverv).
På valg er også samtlige bestyrelsessuppleanter som er:
Benny Andersen (skole), Leif Nielsen (foreninger), Anne Jensen (kultur), Richardt Gori
(handel/erhverv), Carsten (Busser) Jensen (borger), samt vores revisor Peer Vincentz
Larsen.
7. Eventuelt..
____________________________________________________________________________________

ad 1. Stemmetællere. Dirch Glad og Camille Rasmussen blev valgt som
stemmetællere
ad 2. Dirigent. Peer Vincentz Larsen blev valgt som
dirigent/ordstyrer
ad 3. Formandens beretning. Formanden Ingse Rasmussen gennemgik en udførlig beretningen (vedlagt)
for et meget aktivt år. Beretningen blev godkendt med akklamation og omdelt til deltagerne.
ad 4. Regnskabet. Revisoren Peer Vincentz gennemgik det reviderede regnskab både for Lokalrådet og
Flagalleen. Regnskabet blev godkendt med akklamation og omdelt til deltagerne.
ad 5. Indkomne forslag. Der var ikke kommet nogen skriftlige forslag ind.
ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. Alle bestyrelsesmedlemmerne, som var
på valg, modtog genvalg, bortset fra Henrik Nielsen, som p.g.a. arbejde, trak sig som bestyrelsesmedlem.
I hans sted blev Anne Jensen valgt.
Som ny bestyrelsessuppleant blev Lene Voldter valgt.
ad 7. Eventuelt. Der var flere forslag om at gøre en indsats for at øge om indtægterne til Flagalleen bl.a.
indsamling, når Lokalrådet har sine store arrangementer s.s. byforskønnelsesdag og medborgeraften.
Lene Voldter havde et forslag om gratis frugt til skolen og børnehaven ved bl.a. indsamling af
overskudsæbler i de mange store haver i området. Der arbejdes videre med denne gode ide.
Dirigenten sluttede generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig og var der stor enighed om, at bibeholde samme
status.
Referent Eli Davidsen.

