
Referat af Generalforsamling i Stouby og Omegns Lokalråd 
i Stouby Multihus d. 27. april 2009 kl. 19.00 
 
Der var 22 fremmødte. 
 
1: Valg af dirigent Ole Lyse valgt. 
 Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
2: Beretning ved formanden 

Kirsten Jørgensen aflagde beretning. Beretningen var uddelt på mødet. 
 
Henrik W. Wiingreen bad formanden uddybe, hvorfor der var to bestyrelsesmedlemmer, der havde 
valgt at forlade bestyrelsen i utide. 
Kirsten Jørgensen redegjorde for forløbet. 
 
Beretningen blev herefter godkendt. 

 
3: Beretning og regnskabsaflæggelse ved kassereren 

Rune Stensdal fremlagde regnskabet for 2008. Regnskabet godkendt. 
 
Henrik W. Wiingreen bad Rune om også at aflægge beretning for Stouby bladet, idet bladet 
økonomi ikke fremgik af regnskabsaflæggelsen for Lokalrådet. 
Rune svarede, at Stouby bladet ikke aflægger et selvstændigt regnskab, men lovede at give en 
oversigt under punkt 10 (se dette punkt). 

 
4: Fastlæggelse af kontingent Kontingentet for 2010 er uændret. 
 
5: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 

Bestyrelsens forslag om at nedsætte antallet af bestyrelsesposter fra 9 til 7 – dvs. fra 7 til 5 valgte 
(idet GIF og Skolebestyrelsen hver udpeger et medlem) blev vedtaget med stemmetallene: 
17 stemte for, 4 stemte imod og 1 ugyldig  
Dermed skulle der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. 

6: Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 

 
7: Valg til bestyrelsen 

På valg: Kirsten Jørgensen og Bo Poulsen. 
Følgende stillede op til valget: Kirsten Jørgensen og Linda Jill Peitersen. 
 
Henrik W. Wiingreen ønskede en mistillidsafstemning om Kirsten Jørgensens kandidatur og 
stemmetallene var  
17 stemte imod, 2 stemte for og 3 undlod at stemme. 
Der var dermed fortsat solid opbakning til Kirsten Jørgensen og både Kirsten Jørgensen og Linda 
Jill Peitersen blev således valgt. 

 
8: Valg af 2 suppleanter 

På valg: Helle Ravn og Frede Ravn 
Følgende stillede op til valget: 
Bo Poulsen 
Karen Hansen 
Begge de opstillede blev valgt uden afstemning. 

 
9: Valg af 2 revisorer 

På valg: Hans Jørgen Sørensen og Svend Erik Dam Nielsen 
Begge blev genvalgt uden afstemning. 

 
 
 



10: Eventuelt 
Lars Aage Hansen mindede om, at den der laver meget, risikerer meget kritik. Lars Aage foreslog, 
at Kirsten Jørgensen skulle have Stoubyprisen 2009 for sin store indsats for byen. 
 
Rune gav en oversigt over Stoubybladets økonomi. 
Lene Wiingreen gav udryk for, at der manglede 10.000 kr. 
Rune spurgte om det ikke var likviditeten hun mente. Der stod ca. 14.000 kr. på bankkontoen den 
1. januar 2009. 
 
Klaus Petersen spurgte hvorfor hegn foran Multihuset var blevet fjernet. Erik Laursen svarede, at 
det er blevet gjort for at man kan se Multihuset. Klaus Petersen bad Lokalrådet erklære, at man 
arbejder for en genetablering af hegnet. 
Bo Poulsen svarede, at det ikke ville være passende, men der er et arbejde i gang med henblik på 
en samlet løsning for udearealerne for skolen og Multihuset. 
Hertil bemærkede Ole Lyse, at Lokale- og Anlægsfonden er positivt stemt for et fælles projekt til 2,4 
mio.  
 
Henrik W. Wiingreen bad Bo Poulsen forklare, hvad der var aftalt vedrørende webmaster og Stouby 
bladet. 
Bo Poulsen ville kun kommentere webben. 
Lokalrådet bruger nu kommunens hjemmeside som en overgangsordning, indtil en ny hjemmeside 
kan køre på samme platform som GIF og Stouby Motion. 
 
Ole Lyse fremdrog et eksemplar af tredje årgang af Stouby bladet (dengang GIFFEN). Ole 
glædede sig til at se, hvordan Stouby bladet udvikler sig. 
 
Klaus Petersen spurgte til hvilke planer Lokalrådet har med hensyn til Mølleparken. 
Kirsten Jørgensen svarede, at Lokalrådet ikke har penge til et sådant arbejde. I givet fald skal det 
være andelsboligforeningen, der skal betale. De ældre er dog muligvis ikke trygge, hvis der 
kommer for mange unge i parken. 
 
Svend Erik Dam Nielsen foreslog at overveje at lave Stouby bladet som en web-udgivelse for at 
spare penge. 

 
Dirigenten takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen sluttede. 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

Kirsten Jørgensen, formand 
Linda Jill Peitersen, næstformand 
Rune Stensdal, kasserer 
Bjørn Lorenzen, sekretær 
Øvrige: Lotte N. Johannesen, Anker Jørgensen, Helene Fruelund 
Suppleanter: Karen Hansen, Bo Poulsen 
 

Referent: Bjørn Lorenzen 
 
 

 


