Øster Lindet Lokalråd.

Referat fra generalforsamling d. 3. juni 2021
Koronapandemien og det dermed forbundne forsamlingsforbud er årsagen til, at generalforsamlingen holdes
udenfor det kvartal, som vedtægterne foreskriver. Det er også baggrunden for, at 3 foreninger har valgt at
holde fælles generalforsamling: Vandværket, Forsamlingshuset og Lokalrådet.
Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Beretning.
3. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse. På valg er: Mikael Rindom
Erik Carstensen
Helle Jeppesen
Bente Witt
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
På valg er: Henning Jensen og Frede Michaelsen
8. Valg af revisor.
På valg er: Birthe Kristensen
9. Valg af suppleant for revisor. På valg: Kirstine Lauridsen
10. Eventuelt.
Ad 1.
Generalforsamlingen valgte Gunnar Kloppenborg til dirigent og Bente Witt til referent. Dirigenten
konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet med den rette tidsfrist.
Ad.2.
Formandens beretning:
Formanden indledte sin beretning med at henvise til Lokalrådets formål og funktion, som det er formuleret i
§ 2 i vedtægterne.
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder. På grund af coronaen har der ikke været afholdt eksterne møder
heller ikke det årlige møde mellem ØK og lokalrådene. Lokalrådene kunne få et møde med kommunen, hvis
vi ønskede det. Øster Lindet Lokalråd ønskede et sådant møde, da vi gerne ville diskutere med kommunen
om skolebuskørsel for Øster Lindet børnene, bump, landsbypedel, springcentret, rundkørsel og infrastruktur.
Mødet blev holdt i det nye rådhus. Kommunen anvender i stigende grad konsulentfirmaer for at tage
temperaturen på landsbyerne. Konsulentfirmaerne bruger spørgeskema- undersøgelser. Svarene viser, at
ikke alle kan skæres over en kam. Klassificeringen bliver brugt af kommunen. Om ikke andet kan vi håbe på
at kommunen har fået øje på os. Nogle af de punkter lokalrådet har bragt op bliver afsluttet. For eksempel er
der fundet en løsning på skolebuskørslen. Angående cykelsti står ønsket om en sådan langs med KoldingTøndervej langt ude i Vejdirektoratets planlægning. Angående rundkørslen har kommunen kontakt til
vejdirektoratet. Udvalget for teknik og miljø besluttede, at et par landsbyer måtte få et bump. Udvalget ville
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orientere lokalrådene. Øster Lindet Lokalråd blev ikke orienteret, men fandt ud af, at udvalget påtænkte at
placere det på Terpvej lige ved byskiltet. Efter en hurtig henvendelse blev placeringen ændret, og bumpet
blev etableret, hvor der tidligere var et bump. Helle Jeppesen er tovholder på landsbypedelordningen. Man
kan også anvende kommunens app ”Giv et praj”. Her sidder der i alle tilfælde en person i den anden ende.
Springcentret i Landsbyhuset er på kommunens budget for 2021 med 1 mill. kr, men der er intet i
overslagsårene. Kommunen vil gerne opsætte oplysningstavler i alle byer og landsbyer. Uden at tage kontakt
til lokalrådene har landsbyerne fået tilbudt en analog pylon. Forslaget til placering i Øster Lindet er
granplantagen på Hovgårdsvej. Vi mener, der er mere fremtid i en digital pylon og er villig til at betale
differencen mellem en analog og en digital pylon. Derfor har lokalrådet anmodet om et møde med
kommunen for at diskutere denne mulighed. Formanden udtrykte utilfredshed med lokalrådets manglende
selvbestemmelse.
Til slut udtrykte formanden ros til foreningerne for deres engagement og rettede en tak til lokalrådets
bestyrelse. Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad.3.
Kassereren fremlagde årsregnskabet for 2020 . Han orienterede om, at regnskabet udviser et overskud på kr.
22.697,20 og en bankbeholdning på kr. 131.345,10. Regnskabet er revideret af Kaj Frandsen og Birthe K.
Kristensen og har ikke givet anledning til bemærkninger. Budgettet for 2021 er et løst estimeret budget.
Lokalrådet skal ikke samle penge sammen, men være forberedt til at yde støtte lokalt.
Regnskabet blev godkendt.
Ad.4.
Kontingentet blev fastsat til kr. 0 - som hidtil.
Ad. 5.
Indkomne forslag. Ingen forslag var indkommet.
Ad. 6 + 7 + 8 + 9.
Mikael Rindom, Erik Carstensen, Helle Jeppesen og Bente Witt var villige til genvalg til bestyrelsen og blev
enstemmigt genvalgt.
Følgende suppleanter blev forslået og valgt ved enstemmig mundtlig tilslutning fra forsamlingen:
Frede Michaelsen og Henning Jensen.
Revisor: Birthe Kristensen blev genvalgt.
Revisorsuppl. Kristine Lauridsen blev genvalgt.
Ad. 10.
Eventuelt. Her kan alt drøftes, intet besluttes.
En beboer i Øster Lindet har rettet henvendelse til vejdirektoratet angående knækkede kantsten i
rundkørslen. Personen i vejdirektoratet kunne ikke finde nogen beskrivelse af Rundkørslen i Øster Lindet,
men der har været besigtigelse, og fejlene er markeret med pinde med blå-hvide bånd. INFO-CITY tavlen i
landsbyhusets forhal kan benyttes af alle. Henning Jensen, der administrerer tavlen, opfordrede til at
foreningerne tager kontakt, hvis man har noget, der skal omtales. Formanden blev spurgt, om han omtaler
nedrivning af gamle huse, når lokalrådet mødes med kommunen.

Ok herfra
gunnar

_______________________
Gunnar Kloppenborg
Dirigent

______________________
Bente Witt
Referent.
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