Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs Bjergby
Rævebjerg 1
4440 Mørkøv
Morkov.lf@gmail.com
CVR.nr. 38570226

Referat af Lokalforums Generalforsamling 14. februar 2018
Deltagere:
Bestyrelsen Lokalforum
Henrik Lehmann:
(HL)
Karla Frydenvang:
(KF)
Ellen Lundsgaard:
(EL)
Rya Hansen:
(RH)
Bent Hansen:
(BH)
Leif Esmark:
(LE)
Hanne Engelbrecht:
(HE)
Samt borgere fra byerne Mørkøv, Stigs Bjergby og Skamstrup.
Dagsorden

Referat

1. Valg af dirigent

Alex Christensen blev valgt til dirigent.

2. Valg af referent

Hanne Engelbrecht blev valgt til referent.

3. Bestyrelsens beretning

Henrik Lehmann fremlagde beretningen og oplyste
at efter Lokalforums dannelse den 8. marts 2017
var der blevet udarbejdet følgende:
• Hjemmeside
• Facebook
• Fast tilholdssted (infovogn)
Endvidere blev det nævnt, at der var afholdt diverse
store og små møder forskellige steder i byerne. Det
blev samtidig oplyst at interessegrupperne har
mulighed for at benytte infovognen til at afholde
møder.
Det blev yderligere meddelt, at der pt. er 50 medlemmer af lokalforum og man vil fremover få tilmeldingsprocessen lavet digitalt.
Formandens beretning blev godkendt uden
bemærkninger.

4. Fremlæggelse af regnskab og budgetforslag

Rya Hansen fremlagde regnskab og budget og
meddelte, at man årligt modtager kr. 24.000 som
tilskud fra Holbæk Kommune. Endvidere blev det
meddelt, at interessegrupperne kan ansøge om
økonomi til eventuelle ideer og visioner.
Regnskab og budget blev godkendt uden
bemærkninger.

5. Indkomne forslag herunder:
a. Oplæg fra trafikgruppen om
cykelstier til eventuel godkendelse.

Ellen Lundsgaard fremlagde oplæg vedrørende
cykelsti fra Stigs Bjergby og til Skamstrup på den lige
strækning og meddelte, at lokalforum vil arbejde
på, at få en almindelig cykelsti. Interessegruppen vil
kontakte andre foreninger i området således, at vi
kan få massiv opbakning og ligeledes føre det videre
til politikerne. – Mangler dog nogle repræsentanter
fra Mørkøv. Der var bred opbakning og man blev
enige om, at trafikgruppen har lov til at handle på
egen hånd.

b. Forslag fra bestyrelsen om, at SMIL
4440 bliver en direkte aktivitet
under lokalforum også økonomisk.

Det blev meddelt, at bladet SMIL 4440 er godt blad
med mange gode budskaber og er finansieret af
reklamer – et levedygtigt produkt, men hvordan
skal det organiseres? Pengene har pt. stået i
borgerforeningen. Lokalforum er af den opfattelse,
at økonomien skal være åben og gennemsigtigt.
Pt. er der indestående kr. 15.000 på kontoen.
Leif Esmark meddelte, at SMIL 4440 er lokalforums
ansigt udad til og henstiller til, at den nye bestyrelse
indgår i arbejdet med SMIL, måske er det en god idé
at udsende bladet på mail således, at man ikke
behøver så stort et oplag i tryk.

6. Valg jf. §6.
Følgende blev valgt:
a. Karla Frydenvang
(ønsker ikke genvalg).
b. Hanne Engelbrecht
(ønsker ikke genvalg).
c. Rya Hansen
(villig til genvalg).
d. Bent Hansen
(villig til genvalg).
e. Leif Esmark
(Ønsker ikke genvalg).

Rya Hansen
Kasserer
John E. Hansen Bestyrelsesmedlem
Caspar Larsen
Bestyrelsesmedlem
Bent Hansen
1. Suppleant
Lotte Christensen 2. Suppleant
Walther Jensen Revisor for 1 år
Steen K. Eriksen Revisorsuppleant for 1 år.

Valg af revisor for 1 år.
Walther Jensen - på valg:
Valg af revisorsuppleant for 1 år
Steen Kristian Eriksen - på valg:

7. Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

