
Referat fra generalforsamling i  

Vestermose Lokalråd den 6. marts 2013, kl. 19-20 
 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 

a. Martin Appel tog dirigentstokken og Malene og Therese tilbød sig som 
stemmetællere. 

 
2. Formandens beretning 

 
På generalforsamlingen for et år siden valgte 6 aktive Vestermose-borgere at arbejde i lokalrådet for 
områdets udvikling og sammenhold. Det har været et spændende år, hvor vi har haft mulighed for at føre 
nogle af vores mange ideer ud i livet; men der er samtidig stadig mange på tegnebrættet, som lokalrådet i 
den kommende periode kan arbejde videre med. 
 
Selvom jeg nok mest bør tale for mig selv, er jeg nu rimelig sikker på at vi alle har glædet os over det arbejde 
vi har udført det forgangne år. 
 
 
Aktiviteter: 
 

• Skt. Hans m. grill, bespisning og kagebord. Vi siger tak for kagebidragene. Kagebordet faldt i god 
jord. Båltalen overlod vi sognepræst Helene Holm, og vi har ideer til dette års båltaler. Vi valgte at 
anskaffe et partytelt, som foreninger og klubber i området kan låne gratis efter nærmere fastlagte 
retningslinier. 

 
• 3 sommerpicnics med 14 dagens mellemrum gennem sommeren på forskellige dejlige steder i 

området. Denne gang med bedre vejr end forrige år. Der har over alt set været fin tilslutning til 
arrangementerne, hvor man medbringer egen mad, og lokalrådet var vært med en øl/vand/juice og 
kage/småkager. Vi gentager disse sommerpicnics i 2013, som er ment som en uforpligtende og 
afslappende måde at møde sit lokalråd og sine medbeboere i området på, samtidig med, at vi får set 
nogle kroge af området, som vi måske ikke lige kender på forhånd. 

 
Har I gode ideer til steder vi kan besøge hører vi gerne om det. 
 

• Facebook-profil. Lokalrådet har efter overdragelse af redaktør-titlen igen fået fod på at lægge stort 
og småt på facebook. Det gør vi for at få så bred en berøringsflade med borgerne som muligt.  

 
• Høringssvar til kommunen om hhv. den nye vindmølleplan.  

 
• ”Pigeaften” i slutningen af januar 2012 i samarbejde med Grønbech Biler, hvor kvinder i alle aldre 

var inviteret til en nørdet aften i bilernes selskab. det var ikke fuldt hus; men dog alligevel en fin 
tilslutning, og det var en god aften for alle. Vi pønser på at gentage arrangementet - evt. for mænd… 

 
• Samarbejdsprojekter: Lokalrådet ønsker at knytte stærkere bånd til vores foreninger, klubber o.lign. i 

området, og derfor har vi søgt samarbejdspartnere blandt disse i det forgangne år. Det drejer sig om 
idrætsforeningen ved Skt. Hans festen, hvor vi drev boden sammen, teaterfestivallen afholdt v. 
Sønderup Kirke, hvor menighedsrådet efterfølgende var vært med sandwich og drikke, og Helene 
afholdt teatergudstjeneste, og endelig dragefestivallen, som vi holdt sammen med friskolen i starten 
af oktober. Tak for samarbejdet. 

 
 



Visioner og planer for det kommende år 
 
Vi tager efter denne generalforsamling hul på et spændende år i lokalrådet og for lokalområdet i det hele 
taget.  
 

• Vi har så småt taget hul på planlægningen af Skt. Hans arrangementet, så vi kan få en skøn 
midsommeraften sammen. 

 
• Som allerede nævnt arrangerer vi en række sommerpicnics igen i sommer. 

 
• Her ud over følger vi op på sidste års succes og gentager dragefestivallen. 

 
• Vi har ikke opgivet at udarbejde en velkomstfolder til potentielle og nye beboere herude, som 

fortæller lidt om, hvad vi har at byde på i Vestermose. Dette håber vi bl.a. at ejendomsmæglere rundt 
om os vil tage godt imod. 

 
Som indledning til dette er vi i gang med at skabe et overblik over områdets forenings- og klubliv – 
både det som foregår i formelle rammer og i de uformelle. Dette skulle også gerne styrke netværket i 
området, så vi kan får lokalrådets budskaber og informationer ud til så mange som muligt. 

 
 
En stor tak 
 
Til sidst vil jeg sige Vagn tak for det foregående år, hvor han har fungeret som suppleant i lokalrådet. Vagn 
har ikke ønsket at genopstille; men du skal vide, at du undervejs har rusket lidt i os, og det er da også på 
baggrund af din idé, at vi senere på aftenen kan byde velkommen til Steen A. Olsen og Ole Drost. Jeg kan 
ikke sige andet her ud over, end at Vagn stadig ønsker det bedste for Vestermose-området og det er vi 
glade for. 

 
3. Kassererens beretning 
 

Kassereren fremlagde regnskabet. 
 
Pr. 31. december 2012 var indestående 11.047, 86 kr. Lokalrådets udgifter i alt i 2012 
var 20.501 kr. 
 

4. Vedtægtsændringer 
 

Ingen forslag om vedtægtsændringer. 
 

5. Valg af lokalråd og suppleanter 
a. Valg af stemmetællere 

 
Se punkt 1. 
 

b. Valg af 2-4 lokalrådsmedlemmer – Dorrit og Martin er på valg og modtager 
genvalg 

 
Martin og Dorit fik genvalg, og Birgit Kronberg Kristensen blev tillige valgt til 
lokalrådets bestyrelse. 
 

c. Valg af 1-2 suppleanter 
 



Lars Jørgen Jensen og Benedicte Kronberg Kristensen blev valgt som 
suppleanter. 
 

6. Valg af revisor – Heidi modtager genvalg 
 

Heidi blev genvalgt. 
 

7. Indkomne forslag 
 

Der var ikke indkommet forslag til dagsordenen. 
 

8. Evt. 
 

Der blev gjort reklame for hjemmesiden, og snakket kort om fremtidige aktiviteter i 
lokalrådet. 
 
Lokalrådet blev opfordret til at følge op på sagen om eventuel fartbegrænsning på 
Gudumvej, hvad er der sket med underskriftsindsamlingen, som blev foretaget for 7 år 
siden? 
 
 

Referent: Anja Krag 
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