Lokalforum for Kalvehave og Omegn

Ordinær generalforsamling
Den Gule Stald d. 19. august 2021

1. Valg af dirigent
Formand Claus Veje bød velkommen og foreslog Henrik Holmer (HH) som dirigent. Ingen andre blev
foreslået. Han blev enstemmigt valgt.
HH erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet ved annoncering i Sjællandske Tidende d. 4.
august og ved opslag på Facebook samt udsendelse af e-mail e er LKO mail-liste.
Generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne a oldes i April, men Covid19 har medført denne
senere a oldelse. Udsæ elsen erklæres for force majeure jf. vedtægterne.
2. Formandens beretning
Claus Veje redegjorde for at det har været svært at holde møder og svært at iværksæ e indsatser.
Dog har arbejdsgruppen for cykels er været ak v og også opnået, at komme på nansloven.
Der blev a oldt formandsmøde i e eråret, hvor formænd fra lokale foreninger mødtes og
udvekslede informa oner om deres ak viteter.
Formandens beretning blev godkendt med applaus.
3. Forelæggelse af LKO’s regnskab 2020 og budget 2021
Regnskabet og budget var delt rundt.
Elsebeth Chris ansen redegjorde for regnskab og budget.
Regnskabet og budget blev godkendt med applaus.
Se vedlagte regnskab: h ps://kalvehavelokalraad.dk/onewebmedia/regnskab%202021.jpeg
4. Forslag l behandling
Flemming Tejmers havde re digt indsendt forsalg om ændring l vedtægterne.
Forslagets tekst:
De to første linjer i paragraf 5 udgår og ersta es af følgende:
Generalforsamlingen vælger 5-7 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for 2 år ad
gangen. 3 medlemmer vælges i lige årstal, resten i ulige årstal.
Flemming Tejmers begrundede sit forslag.
HH redegjorde for at vedtægterne ikke fastsæ er fra hvornår et ændringsforslag træder i kra .
O est er det, når vedtægterne er opdateret og autoriseret overfor myndighederne.
I nærværende situa on er det påregnet, at ændringen træder i kra umiddelbart i forhold l
e erfølgende punkter på dagsordenen.
HH spurgte om nogen havde synspunkter på ikra trædelses dspunktet. Det var der ikke. Han
erklærede hermed at forslaget, såfremt blev godkendt, ville det træde i kra straks.
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HH spurgt l synspunkter på forslaget.
Der var synspunkter på beslutningsdyg gheden ved eventuel stemmelighed i bestyrelsen.
Bestyrelsen har ikke erfaret problemer ved fremmøde af lige antal og vurderer, at der ikke vil være
vanskeligheder med f.eks. 6 valgte medlemmer.
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Afstemning: Da der ikke var indvendinger mod forslaget, blev det godkendt.
5. Valg af bestyrelse
Elsebeth Chris ansen og Claus Veje er på valg. Begge s ller op igen l en 2-års periode.
Flemming Tejmers s ller op l en 2-års periode.
Helle Krogh Hansen s ller op l en 2-års periode.
Bo Juul Petersen s ller op l en 1-års periode.
Ingen havde indvendinger. Alle blev valgt med applaus.
Sammen med Per Antonsen og Jens Øjvind Nielsen udgør bestyrelsen 7 medlemmer
6. Valg af suppleanter l bestyrelsen
Thomas Finke s ller op
Dorthe Herløv s ller op
Ingen havde indvendinger. Begge blev valgt med applaus.
7. Valg af revisor og revisor suppleant
Torben Folke Månsson s ller op som revisor.
Folke Petersen s ller op som revisorsuppleant
Ingen havde indvendinger. Begge blev valgt med applaus.
8. Eventuelt
Thomas orienterede om at Den Gule Stalds bibliotek bliver rømmet i ugen e er. Dem, der er
interesseret, kan tage de bøger de har lyst.
Flemming orienterede om at valg l Seniorrådet foregår 31/8-2021.
Claus Veje takkede Henrik Holmer for den gode indsats som dirigent.
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24-08-2021/Jens Øjvind Nielsen

