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Øster Lindet Lokalråd. 

  

 

Referat fra generalforsamling d. 17. marts 2022 

 

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: Peter Bojsen  

            Gunnar Kloppenborg 

 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  

               På valg er: Henning Jensen og Frede Michaelsen   

 8. Valg af revisor.      På valg er: Kaj Frandsen  

 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.  

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder. På grund af coronaen har 2021 været tynd og generalforsamlingen 

i 2021 blev afholdt i juni måned, og det årlige møde mellem lokalråd og kommunen, der normalt bliver 

afholdt i marts måned, blev holdt i oktober måned. Emnet pyloner har fyldt en del på bestyrelsesmøderne. 

Kommunen ønsker et grafisk fællestræk i hele kommunen, derfor pyloner ved indfaldsvejene til 

lokalområderne. Lokalrådet i Øster Lindet har i hele processen ønsket en digital pylon, men kun Vejen by, 

Rødding, Holsted og Brørup kunne få en digital pylon. De øvrige områder har fået tildelt en analog pylon. 

Placeringen har der også været dialog med kommunen om. Lokalrådet ønskede en placering så tæt på 

rundkørslen som muligt på Fuglsigvej. Kommunen har efterkommet dette ønske. D.D. er den endnu ikke sat 

op.  

Landsbyordningen, der egentlig startede som en landsbypedel, skal sikre en direkte dialog med kommunen. 

På den post har der været flere forskellige personer. Kontaktpersonen i Lokalrådet er Helle Jeppesen. 

Lokalrådet har støttet opsætning af en hjertestarter ved Forsamlingshuset. 

Nedrivningspuljen er blevet mindre, men det er stadig lokalrådet, der gør kommunen opmærksom på 

faldefærdige huse. Vi kan konstatere, at kommunen er blevet mere lydhør. 
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Efter kommunalvalget i november er der kommet nye medlemmer i Landdistriktsudvalget. Også vores 

repræsentant i udvalget er ny. Den embedsmand, der har landdistrikterne under sig, har fået arbejde i en 

anden kommune, så lokalrådet er spændt på, hvem der bliver afløser.  

NyTirsdag er blevet talerør for lokalsamfundene. Her har lokalrådene fået mulighed for at fortælle, hvad der 

rører sig i netop deres område. Øster Lindet Lokalråd har muligheden 4 gange i 2022. Formanden 

opfordrede tilhørerne til at melde de gode historier.  

Andre lokalråd i kommunen spørger, hvordan Øster Lindet får ting til at fungere. Svaret er samarbejde på 

kryds og tværs. En idrætsforening, der holder gang i projekter, som større byer ikke kan.  

Formanden takkede for samarbejdet i bestyrelsen.  

Debat. Der blev spurgt til, hvem der har studset i Oasen. Det er frivillige fra byen. På sidste års 

generalforsamling orienterede en lokal beboer om, at han personligt havde henvendt sig til Vejdirektoratet 

angående de skæve kantsten i rundkørslen. Det fremgik af historien, at Vejdirektoratet ikke kendte til nogen 

rundkørsel i Øster Lindet. Både Lokalrådet og kommunen har flere gange orienteret Vejdirektoratet om den 

ringe vedligeholdt rundkørsel, så tilsyneladende er den blevet kastebold mellem Vejdirektoratet og 

kommunen. Herefter blev formandens beretning godkendt af generalforsamlingen. 

 

Ad.3.   

Kassereren fremlagde årsregnskabet for 2021. Han orienterede om, at regnskabet udviser et overskud på kr. 

13.129,87 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. 

Peter Bojsen og Gunnar Kloppenborg 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 Kristian Kragelund. Henning Jensen havde meddelt, at han ikke modtog genvalg.   

Revisor: Kaj Frandsen blev genvalgt. 

Revisorsuppl. Kristine Lauridsen blev genvalgt. 

 

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

Der blev opfordret til at kontakte Helle Jeppesen, hvis man finder, at ting trænger til vedligeholdelse. En af 

mødedeltagerne påpegede, at træet på hjørnet af Præstegårdsvej og Stadionvej trænger voldsomt til at 

beskæres. Lokalrådet blev opfordret til at udarbejde et årshjul, så alle kan følge med i rådets arbejde. 

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

foreningernes formænd. Lokalrådet blev opfordret til at indkalde til et borgermøde én gang om året med en 

tydelig forklaring på, hvilket tema man vil behandle. Det skal ikke være en generalforsamling, så ingen 

behøver at frygte at blive valgt til noget. Der var forslag om at genoptage en aktiv arbejdsdag.  

Formanden sluttede med at takke dirigenten. 

 

 

 


