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Referat fra ordinær generalforsamling i Stouby og Omegns Lokalråd  
tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.00 i Stouby Multihus 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
Ole Lyse valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.  
Ingen bemærkninger til dagsorden. 

 
2. Beretning ved formanden 

Kirsten Jørgensen aflagde beretning. Beretningen var uddelt på mødet.  
Ida Kastrup efterspurgte referater fra Lokalrådet. Bestyrelsen orienterede om, at referaterne er 
tilgængelige på vores hjemmeside, stouby.nu. Hvis man ønsker referat(er) tilsendt i 
papirudgave kan man henvende sig skriftligt til formanden, Linda Peitersen, Aksel Nielsens 
Vej 16, 7140 Stouby. 
Per fortæller om havkajakprojektet, og mødet den 19. marts i Jollelauget. Orientering om 
bådhuset, og midler til indkøb af enkeltkajakker og dobbeltkajakker. Ideen er, at det skal være 
så billigt som muligt at være medlem, så alle kan være med. Der bliver ”åbent hus” ved 
Rosenvold Strand, hvor alle interesserede kan komme og prøve en kajak. Datoen vil blive 
udmeldt, så snart Lokalrådet har fundet den. 
Spørgsmål om, hvorvidt der er lavet forundersøgelse i området, for at finde ud af hvor mange, 
der er forhåndsinteresserede.  
Forslag om, at Lokalrådet kan tage kontakt til Bådelauget for at høre, om der kunne laves et 
samarbejde her. 
Erling orienterede om udvikling af Stouby og de 13-15 nye byggegrunde. 
Marianne orienterede om udearealer ved Stouby Multihus og Stouby Skole – Stouby Bypark. 
Beretningen blev herefter godkendt. 

 
3. Beretning og regnskabsaflæggelse ved kassereren 

Rune Stensdal fremlagde regnskabet for 2010.  
Regnskabet godkendt. 
Rune orienterede om Stouby bladets økonomi (der er dog ikke krav om separat 
regnskabsaflæggelse for bladet). Bladet har næsten balance i 2010, dog et lille underskud på 
2.146 kroner (bladet har underskudsgaranti ved hjælp af Lokalrådet og Stouby GIF). Dog 
havde bladet en egenkapital i udgangspunktet på 8.515 kroner, som så er blevet 2.146 kroner 
mindre nu. 

 
4. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet for 2012 er uændret fra det nuværende. Det koster 100 kroner pr. husstand, og 
50 kroner for pensionister. 

 
5. Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag.  
Formanden forslår, at det skal være muligt for et bestyrelsesmedlem i en periode at overgive 
sin post midlertidigt til en suppleant. Forslaget godkendt. 

 
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: 
Kirsten Jørgensen modtager ikke genvalg  
Linda Peitersen  modtager genvalg 
Forslag til valg: Per Klarup og Linda Peitersen. Valgt uden afstemning.  

  
7. Valg af 2 suppleanter. 

På valg er: 
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Bo Poulsen og Per Klarup 
Forslag til valg: Jette Løkke og Ole Lyse. Valgt uden afstemning.  

 
8. Valg af 2 revisorer. 

På valg er: 
Hans Jørn Sørensen og Svend Erik Dam  

 Genvalgt forslået – valgt uden afstemning.  
 
9. Eventuelt 

Tak til Kirsten for den store indsats! 
Forslag til kampagne mod hundelorte. 
Opfordring til Stouby Skoles Venner om at stramme op på oprydning på fodboldbanerne efter 
brug. 
Information om, at Uno X ikke længere yder tilskud til Stouby GIF. 
 

 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

 
Formand: Linda Jill Peitersen 
Næstformand: Erling Juul 
(Kasserer, udenfor bestyrelsen: Kirsten Jørgensen) 
Sekretær: Helene Fruelund 
Øvrige: Anker Jørgensen, Karen Hansen, Per Klarup og Marianne Kristensen. 
Suppleanter: Jette Løkke og Ole Lyse 
 
 

Referent: Helene Fruelund 
 


