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1. Ole Blåkilde blev valgt til dirigent. Forsamlingen erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt 

trods for sen indkaldelse. 

2. Bestyrelsformandens beretning berørte bl.a. 

a. Lokalrådet havde været præget af mange nyvalgte med stor energi 

b. Der havde i perioden været enighed om at fokusere på det lokale 

c. Trampestien fra Alsønderup til Nejede Nyskov var overtaget fra det forrige lokalråd. Vi 

havde været tæt på succes, men processen var så blevet drejet. Sagen er dog endnu ikke 

helt opgivet, og der arbejdes med endnu en ny stiføring 

d. Lokalrådet har indledt et frugtbart samarbejde med skole og institutioner i sognet, som 

videreføres ved et stormøde i januar 

e. Der har været en del fokus på viadukten ved Frederiksværksgade, hvor de aftalte 

ændringer dog endnu ikke er blevet etableret. Der er fortsat fokus på en mere langsigtet 

løsning med endnu en gennemføring. 

f. Der har været et godt samarbejde med kommunens ansatte 

g. Landsbyvisionen er i store træk medtaget i den nye kommuneplan 

h. Hjemmesiden er opdateret 

i. Der er forberedt et vælgermøde til 6. november, hvor alle partiers spidskandidater vil møde 

frem. 

j. Formanden afsluttede med at takke for et godt samarbejde 

Beretningen blev godkendt. 

3. Regnskabet udviser et pænt lille overskud på 5.000 kr. Der er en mindre restance, som dog 

efterfølgende er bragt i orden. Revisorerne Lars Danielsen og Hans Torben Andersen havde ikke 

anført påtegninger, og forsamlingen godkendte på denne baggrund regnskabet. 

4. Indkomne Forslag: I Nejede, hvor der er 100 husstande, ønskes en cykelsti, der kan forbinde Nejede 

med Alsønderup. Der var generel opbakning til ønsket. Formanden opfordrede beboerne i Nejede 

til at komme med et konkret forslag til linjeføring, som lokalrådet så ville støtte, da cykelstier 

generelt støttes. 

5. Kontingentet blev besluttet til at fortsætte uændret 

6. Budgettet blev fremlagt til orientering 

7. Der var følgende på valg til bestyrelsen: 

a. Carlo Medici – Blev genvalgt 

b. Michael Ruge – Ønskede at udtræde 

c. Simon Jeppesen – var villig til at fortsætte som kasserer, men ikke som medlem af 

bestyrelsen 

Annemarie Müller, der var valgt for 2 år ønskede at udtræde. 

Kirsten Stensberg ønskede ikke genvalg. 



Følgende, der har fungeret som suppleanter, blev indvalgt på de ledige pladser: 

 Helene Haas Madsen 

 Mijamaya Holmø Sonne 

               Ingen suppleanter blev valgt 

               Lars Danielsen og Hans Torben Andersen blev genvalgt til revisorer. 

8. Eventuelt. Der blev efterlyst referater på hjemmesiden. 

 

 


