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Øster Lindet Lokalråd. 

  

 

Referat fra generalforsamling d. 16. marts 2023 

 

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: Kristian Kragelund 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 Mogens Jensen 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. Lokalrådene kan selv beslutte deres organisering. Kommunens organisering i 

Landdistriktsudvalg og Lokalråd blev en mulighed efter kommunalreformen og skal betragtes som en 

serviceorganisation for borgerne i lokalområderne. 

Vedtægterne for Lokalrådet er lokale, og da vedtægterne for Øster Lindet Lokalråd er dateret 2006, er 

justeringer nødvendige.  

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder.  Lokalrådet deltager eksternt i grupper og konferencer. 

Kommunikationen med kommunen foregår èn gang årligt på Rådhuset, et såkaldt dialogmøde med 

borgmesteren for bordenden. Mødet varer ca. en halv time. Inden mødet indsender vi en dagsorden over de 

emner, vi ønsker at fremlægge. Den omhandlede: Projekt springhal i landsbyhuset. Pylon. Bedre 

oversigtsforhold på Klovtoftvej. Nedrivningspulje. Venstresvingsbane og dobbelt optrukne linjer ved 

indkørslen til Terpvej, svingbane samt overhaling forbudt ud for Øster Lindet Præstegårdsvej. Opkørte 

kantsten i rundkørslen. Med hensyn til ønskerne for Tøndervej og rundkørslen er de sendt videre til 

Vejdirektoratet, som har ansvaret for den del. Med hensyn til kantstenene skønnes det, at de ikke er til fare 

for trafikken, og de andre ønsker på Tøndervej prioriteres længere nede på listen over, hvad Vejdirektoratet 

skal iværksætte. Nedrivningspuljen er nødvendig, fordi der fortsat er behov for den i vores område. 



2 

 

Kommunikation med kommunen er fortsat et tema på dialogmøderne. Lokalrådet har et godt samarbejde 

med landdistriktskoordinatoren. Det seneste dialogmøde fandt sted d. 16. juni 2022. Formanden omtalte, at 

der arbejdes med projekt bålhytte og med hjemmesiden. 

Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde. 

I debatten om formandens beretning blev der spurgt til Øster Lindet bæk, der for nogle år siden fik 

grødeskåret og lagt gydegrus ud. Peter Bojsen orienterede om besøget af studerende fra Københavns 

Universitet. Deres projekt hed Ribe Å system, hvordan offentligheden bedre kan færdes langs å-systemer. 

Herefter blev formandens beretning godkendt. 

 

Ad.3.   

Kassereren fremlagde årsregnskabet for 2022. Han orienterede om, at regnskabet udviser et overskud på kr. 

8.261,25 og en bankbeholdning på kr. 144.474,97.  Regnskabet er revideret af Kaj Frandsen og Birthe K. 

Kristensen og har ikke givet anledning til bemærkninger.  Budgettet for 2023 er et løst estimeret budget. 

Lokalrådet skal ikke samle penge sammen, men være forberedt til at yde støtte lokalt. Beløbet er hensat til 

projekt springhal i Landsbyhuset.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad.4. 

Kontingentet blev fastsat til kr. 0 - som hidtil. 

 

Ad. 5. 

Indkomne forslag.  Bestyrelsen har fremsendt ændringsforslag til lokalrådets vedtægter. Formanden 

fremlagde forslaget og betonede, at det drejede sig om en modernisering af de eksisterende vedtægter fra 

2006. Det fremlagte forslag blev vedtaget efter en god debat. I debatten om foreningernes repræsentation 

blev det foreslået, at foreningerne drøfter repræsentationen i Lokalrådets bestyrelse på mødet om ”Det sker i 

Øster Lindet.  

 

Ad. 6 + 7 + 8 + 9. 

Mikael Rindom, Erik Carstensen og Bente Witt var villige til genvalg til bestyrelsen og blev enstemmigt 

genvalgt. Helle Jeppesen ønskede ikke genvalg. 

Følgende suppleanter blev forslået og valgt ved enstemmig mundtlig tilslutning fra forsamlingen: 

Frede Michaelsen og Kristian Kragelund.    

Revisor: Birthe K. Kristensen blev genvalgt. 

Revisorsuppl. Kristine Lauridsen blev genvalgt. 

 

Ad. 10. 
Eventuelt. Her kan alt drøftes, intet besluttes. 

Der blev opfordret til at lokalrådet i højere grad benytter sig af Facebook og hjemmesiden samt netværker.   

Formanden orienterede om, at Lokalrådet er åbent for alle, da både dagsordener og referater sendes til 

foreningernes formænd. 

Formanden takkede Helle Jeppesen for hendes arbejde i Lokalrådet, hvor hun har været kontaktperson 

mellem sognet og landsbypedellen.  

Formanden sluttede med at takke dirigenten. 

 

 

   Mogens Jensen                      Bente Witt 

_________________________   ____________________________ 

          Dirigent.     Referent. 


