Fodby Lokalråd
Generalforsamling mandag den 25. februar 2013

Referat
1. Valg af dirigent
Palle Brushøj valgtes
2. Formandens Beretning
Formanden, Kasper Nielsen, omtalte året der er gået.
Lokalrådet er et nyt tiltag, og vi har taget det forholdsvis roligt i bestyrelsen for at finde vores rolle.
Der er lagt vægt på at Fodnoten er kommet ud, og vi har deltaget i arrangementet af et møde med
politikerne i Fuglebjerg.
Mødet i Fuglebjerg var godt. Politikerne var interesserede, og lovede at kigge på bl.a. offentlig
transport.
Meget tyder også på, at lokalrådene er ved at finde deres plads i den politiske proces, og således
tages med på råd i forhold til udviklingen.
Samværshaven i Fodby: Arbejdet er i gang, men er p.t. i en venteposition pga. afgørelser omkring
fredning omkring kirken (?). Arbejdet skal udføres af frivilige kræfter.
Formanden beklagede, at Beboerforeningen nedlagde sig selv.
Debat:










Der var opklarende spørgsmål til Samværshaven:
Hvorledes håndteres legeredskaberne med henblik på lovens krav. Det kræver vel
professionel arbejdskraft.
Palle Brushøj uddybede forskellige forhold:
Der skulle penge fra to kilder, dels kommunen, dels søges i private fonde.
Indretning: Der arbejdedes dels med stadsgartneren og professionelle
legeredskabsfirmaer
Forsinkelsen: Der ventedes på byggetilladelse, samt den almindelige travlhed.
Flemming mente, at lokalrådet burde tage fortovene i Fodby op. De er ødelagt efter
kloakering
Nogle mente, at ikke alle fortove var tilstrækkeligt farbare
Hjemmesiden. Opdateres nu oftere. Vi kan få professionel hjælp fra kommunen.

Beretningen blev godkendt

3. Kassererens Beretning
Kassererens fremlagde det reviderede regnskab og gennemgik tallene.
Regnskabet er fundet retvisende med en bemærkning om et ikke betalt udestående. Se bilag.
Der stilledes spørgsmål til samværshavetilskuddet. Ellers intet.
Regskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Intet
5. Valg af lokalråd.
På valg var Per Persson og Kasper Nielsen.
Begge blev genvalgt.
Under valget debatteredes, hvorledes vi fik aktiveret hele sognet, ikke mindst området omkring
Dyves Bro. Bestyrelsen ser på det.
6. Valg af revisor.
Steffen Lund genvalgtes
7. Eventuelt
 Fortsat debat om inddragelse af Dyves Bro
 Hvorledes synliggøres lokalrådet. Et generelt problem for alle lokalrådene ifølge Kasper.
 E det muligt at inddrage skolen på Margretheskolen på en god måde i lokalområdets
arbejde?
 Niels Sivert støttede en ide om, at lave offentlige møder, der tog sig af geografisk bestemte
områder.
 Vibe støttede dette og mente desuden, at tema-møder ville være en god ide.
 Flemming X: Opfordrede til, at man fik grundejerne til at bruge Fodnoten i deres
kommunikation
 Opfordring til at Forskønnelsesudvalget fra Beboerforeningen overgik til lokalrådet.

