
 

Generalforsamling 
 
Stouby og Omegns Lokalråd holder ordinær generalforsamling 
tirsdag den 17. april 2012 kl. 19.00 i Stouby Multihus. 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 

Kirsten Jørgensen valgt.  
Bemærkninger til dagsorden: to stemmetællere valgt. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.  
Gennemgang af dagsorden. 

 
2. Beretning ved formanden 

Linda Peitersen aflagde beretning. Beretningen var uddelt på mødet. 
 
3. Beretning og regnskabsaflæggelse ved kassereren 

Kirsten Jørgensen fremlagde regnskabet for 2011. 
Regnskabet godkendt. 

 
4. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet for 2013 er uændret fra det nuværende. Det koster 100 kroner pr. 
husstand, og 50 kroner for pensionister. 

 
5. Behandling af indkomne forslag 

Forslag til vedtægtsændring ny § 8:  
Tegning og hæftelse: Lokalrådet forpligtes udadtil ved underskrift af 
bestyrelsesformanden og yderligere 1 bestyrelsesmedlem. 
Der påhviler ikke medlemmerne af bestyrelsen nogen personlig hæftelse for de 
Lokalrådet påhvilende forpligtelser.  
Nuværende §§ 8 og 9 ændres til §§ 9 og 10. 

 
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer  

På valg er: 
Helene Fruelund modtager genvalg 
Anker Jørgensen modtager ikke genvalg  
Karen Hansen modtager ikke genvalg 
Forslag til valg: Helene Fruelund, Ole Lyse, Mette Lyse, Anders Pedersen, Lene Jorsal, 
Kathrine Andersen, Tina Holst.  
Helene Fruelund, Ole Lyse og Anders Pedersen er valgt ved afstemning. 

  
7. Valg af 2 suppleanter 

På valg er: Ole Lyse  og Jette Løkke 
Forslag til valg: Mette Lyse, Lene Jorsal, Kathrine Andersen, Tina Holst. 
Mette Lyse og Lene Jorsal valgt ved afstemning. 
 
   

  



 

8. Valg af 2 revisorer 
På valg er: Hans Jørn Sørensen  og Svend Erik Dam 
Genvalg forslået – valgt uden afstemning.   

 
9. Eventuelt: herunder orientering om havkajakprojektet 

Logo: 
Lokalrådet ønsker et mere tidssvarende logo i en enkel streg, der symboliserer det 
Stouby står for, og som langt de fleste Stoubyborgere intuitivt kan genkende Stouby i. 
Sprøjtehuset, som er på det nuværende logo, er revet ned i ca. 1954, og derfor kender 
størstedelen af Stoubys borgere ikke dette varetegn.  
Generalforsamlingen var delt i både tilslutning til bestyrelsens forslag, og til at beholde 
det nuværende logo.  
Forslag fra forsamlingen om, at spørgsmålet om logo afgøres på generalforsamling i 
2013 blev godkendt af bestyrelsen. 
 
Havkajak: 
Orientering omkring havkajakprojektet ved Per. 
Der er ikke noget fastlagt endnu, men der vil komme et større 
opstartsmøde/orienteringsmøde om projektet senere, hvor der vil være mere 
tilbundsgående information.  

 
Efter generalforsamlingen var Stouby og Omegns Lokalråd vært ved et mindre 
traktement. 

 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 
Formand: Linda Peitersen 
Næstformand: Ole Lyse 
Kasserer: Kirsten Jørgensen (udenfor bestyrelsen) 
Sekretær: Helene Fruelund   
Øvrige: Niels Sørensen, Per Klarup, Anders Pedersen, Erling Juul 
Suppleanter: Mette Lyse, Lene Jorsal 
 
Lokalrådets repræsentant i Multihuset: Mette Lyse 
 

 
Referent: Helene Fruelund 

 


