
Fodby lokalråd 
Generalforsamling 24.2.2014 

 

1. valg af dirigent 

 Valgt Niels Rørbæk 

 Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

 

2.Formandens beretning 

 De åbne bestyrelsesmøder roses. De holdes i sognegården og er godt input til arbejdet 

Hovedemner har i årets løb været : Kollektiv trafik, skolepolitik. Desuden om 

hvorledes samarbejdet med kommunen skal foregå. Noget turbulens omkring 

lokalrådsudvalget i kommunen.  

Indflydelsen har været vekslende. Skolereformen har man f.eks. ingen indflydelse haft 

på, mens der er kontakt og dialog omkring den kollektive trafik. 

Fremtiden for lokalrådene er spændende. 

Øvrige emner har været Lugtgener fra kalkunmøg på Saltøs jorder. Der er dialog med 

forpagteren. 

Omkring vejenes vedligeholdes er der løbende kontakt til kommunen 

Fodnoten er udkommet 2 x pr år. Vi vil snarest gå sammen med menighedsrådets blad 

og udgive et blad med nyt navn og nyt layout, som dækker flere aktiviteter i 

lokalområdet 

Omkring vindmøller er nedsat en Vindmøllegruppe, som arbejder i samarbejde med 

lokalrådet. 

 

Per Persson uddyber omkring den kollektive trafik. 

Der varsles besparelser jævnligt, men det bevæger sig frem og tilbage. 

Opsummerer fra bl.a. det sidste åbne bestyrelsesmøde og giver en grundig 

redegørelse. 

Der nedlægges ruter – 695 – feriebussen. 

Men der er bortset fra Bistrupområdet ikke så langt til busserne på hovedvejene. Der 

er der ca 4 km. 

Orienterer om flextrafikken, ordningen og dens priser. 

 

Debat: 

Der spørges om åbne og lukkede busser: Movia vs Ørslev. Der har været helt lukket 

for adgang, men der er noget grøde i synspunkterne. 

 

Beretningen tages til efterretning. 

 

3. kassererens beretning 

 Per Persson: Gennemgår regnskabet – jf. bilag 

 

Spørgsmål om samværshaven – hvad er det? Kasper gør rede for hvad det er og 

ordningen. At det er en slags kompensation for den nedlagte skole. 

Det vides ikke om der er en frist for brugen af pengene 

Det går jo ikke så hurtigt. Men det er kommunen der er stopklodsen. De sagsbehandler 

indsigelser mm. 



 

Regnskabet godkendes 

 

4 Indkomne forslag 

 

4a. Om at afholde et vindmøllemøde 

Vindmøllegruppen vil gerne lave to møder. Et med andre vindmølleramte. Et mere 

lokalt. 

Er vi flere tages vi måske mere alvorligt. Der er frygt for at nogle bliver stavnsbundne 

af møllerne. 

Det fælles møde skal være om sundhedsaspekter, mens det lokale skal handle om det 

retslige bl.a. erstatningsret. 

Gruppen vil desuden lave en vindmøllegruppe med kontakt til en paraplyorganisation: 

”Naboer til kæmpevindmøller”. 

Søger om penge til honoraret til oplæg om det juridiske. Bestyrelsen positive for et 

tilskud. Forsamlingen tilslutter sig at støtte. Datoer for møderne vil blive fastsat om 

ikke så længe 

 

4b 

Forskønnelsesprisen. 

Bestyrelsen savner en gruppe, og har ikke fundet personer i år. Men vi synes det er en 

god ide. 

Skal vi fortsætte? Hvem vil være med? Hvis ingen vil være med, så må vi vel lade 

være. 

Jørgen forslår Niels Rørbæk og Karsten Jensen. Forsamlingen godkender dette 

Kom med ideer til Niels. 

De skal være selvsupplerende 

Kontaktpersoner: Niels Rørbæk og Karsten Jensen, Kirkebjerggård. 

 

5 Valg af lokalråd. Ivan, Flemming, Jørgen på genvalg. 

 Jørgen vil ikke genopstille. Anbefaler Mads fra menighedsrådet. 

Ivan og Flemming genopstiller. 

Mads, Ivan og Flemming er valgt. 

 

6. Valg af revisorer 

 Steffen vil gerne fortsætte. Han vælges. 

 

7. evt.  

 Jørgen: Takker for sin tid med bestyrelsen. 

 Soubak: Rør i gadekæret – Flemming kigger på det og kontakter kommunen 

 Om gadekær og vandhuller i al alm. Der er forskellige ordninger, så det er et 

lidt vanskeligt område. Lokalrådet ser lidt mere på det. 

 Fortovene i Fodby er ikke ordentlig vedligeholdt med asfalt. 

 

Referat 

Flemming Olsen 

 

 


