
Tommeruppernes Lokalråd 

Referat generalforsamling 7. november 2017 
 

22 deltagere mødte op til generalforsamlingen i Fyrtårn Tommerup. 
 
1. Valg af dirigent Ashil Farokh og referent Jakob Schjødt-Pedersen 
Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var opslag på Facebook den 11. oktober.  
 

2. Formandens beretning ved Helle Margrethe Boesen 
– se bilag. 
Ingen kommentarer til beretningen og den blev godkendt. 
 
3. Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab. 
Ingen kommentarer til regnskabet som blev godkendt.  
Det var revideret af Peter Henriksen og Christina Jespersen. 
 
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år 

Budget på godt 20.000 kr. blev godkendt. 
 
5. Indkomne forslag:  
 
Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer. 
Tilføjes i §2 Formålsparagraffen: 
- at sikre en rød tråd mellem en evt. strategi og diverse planer for Tommerupperne – 
eksempelvis planen for ”Fremtidens Tommerup – et bæredygtig lokalsamfund i udvikling”. 
 

- §4 om konstituering der helst skal foregå hurtigt for ikke at bremse arbejdet: 
 
Stk. 5. Lokalrådets bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær  

og kasserer umiddelbart efter generalforsamlingen og offentliggøres sammen med 
generalforsamlingens referat.  
 

§5 stk. 3 beskrives det at der skal være 2/3 flertal i bestyrelsen: 
Stk. 3. Alle afgørelser i lokalrådets bestyrelse sker ved 2/3 stemmeflertal, dog 
således at rådet kun er beslutningsdygtigt, når mindst 5 af dets medlemmer er til 
stede. I tilfælde af stemmelighed kan forslaget genoptages til behandling. Ved 
genbehandlingen tæller formandens stemme dobbelt ved afstemningen. 

 

Det tilføjes at der skal fremlægges budget ved generalforsamlingen 

Stk. 3. Kassereren er pligtig til, ved anmodning, at give en oversigt over foreningens øko- 
nomi ved lokalrådets bestyrelsesmøder.  
Det reviderede regnskab samt det kommende års budget fremlægges hvert år på 
generalforsamlingen.  
Foreningens regnskab går fra den 1/10 til den 30/9. 

 



Britt Greve stillede spørgsmål om hvorfor regnskabsåret pt. går 1/10 – 30/9. De fleste 
foreninger skal have det til at følge kalenderåret. Forklaringen er historisk fordi Lokalrådet 
er stiftet i november 2015. 
Alle ændringsforslag blev godkendt. 
 

 

6. Valg af lokalrådets bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
Genvalgt: 
Lisbeth Wegner Rasmussen (Syd) 
Jakob Schjødt-Pedersen (Syd) 
 
Ønskede ikke genvalg: 
Helle Boesen (Syd) 
Ashil Farokh (Nord) 
Jonny Arentoft Svane (Nord) 
Kristine Bjerno (Syd) 
 
Nyvalgte: 
Svend Åge Kristensen (Syd) 
Jens Skov Rasmussen (Syd) 
Sven Erik Schmidt (Nord) 
 
Desuden består bestyrelsen af Martin Winter-Gaasvig, Susanne Pedersen og Karsten 
Pedersen som ikke var på valg. 
 
Der var ikke flere af de fremmødte der ønskede at stille op til Lokalrådet. 
Generalforsamlingen bemyndiger den nye bestyrelse til at finde personer der vil besætte 
den sidste (1 årige) bestyrelsespost og de to suppleantpladser. 
 

7. Valg af revisorer: 
Peter Henriksen blev genvalgt. Helle Boesen afløser Christina Jespersen. 
 
8. Eventuelt: 
 
Christian Ditlevsen: Forslag: Lav et ungdoms-lokalråd fx med de to elevråd eller unge fra 
foreningerne. På den måde kan vi aktivere de unge mere i lokalsamfundet.  
Forslaget blev taget til efterretning 
 

Undervejs blev der serveret æblekage samt kaffe og te. 

 

Helle Boesen og Ashil Farokh fik blomster for deres store arbejde. De har siddet med siden 

stiftelsen af lokalrådet i 2015. 

 

Konstituering foregik lige efter generalforsamlingen.  

Formand: Martin Winter-Gaasvig 

Næstformand: Jens Skov Rasmussen 

Kasserer: Svend Åge Kristensen 

Sekretær: Jakob Schjødt-Pedersen. 


