Referat af ekstra ordinær generalforsamling d. 9.
juni, 2021. afholdt i Firgaarde forsamlingshus
flg. deltog. fra landsbysamvirket, Orla Jegstrup, Ove Krogsøe, Jeanine Bonadies, Arne Nørskov, Anna Marg. Kristensen, Bente Lundsgaard Jensen
Gæster, her deltog flg. John Haarup Laursen, Aviaja Dahl Kilt, Helene Simoni Thorup, Phill Brudager, Bente Andersen (fri plejehjem Hårby)
Fra Fælleden. Hanne Toksvig / Bente Lundsgaard Jensen
Fraværende med afbud: Steen Andersen Frøslev
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens orientering
4. Valg af 1 medlem til bestyrelsen
5. Valg af 2 suppleanter
6. Eventuelt
Ad. pkt. 1. Valg af dirigent: Bente Lundsgaard Jensen valgtes enstemmigt
Ad. pkt. 2. Valg af stemmetællere. Ingen valgt p.g.a det ringe fremmøde
Ad. pkt. 3. Bestyrelsens orientering v/ formanden, Orla Jegstrup
se vedhæftede/ tilsendte
Flg. kommentarer til orienteringen. Vi må ikke glemme, hvorledes man inf. omkring arbejdet, ikke kun på FB / youtube, man skal nå ud til bredden af befolkningen, også i forbindelse med en ny struktur/ org. i landsbysamvirket og landsbyforum.
Ældre/ alternative boligformer i landsbyerne efterlyses, hvordan kan vi tilgodese
landsbyerne.
i forbindelse med kommuneplan 21, vil det være oplagt at få dette med, men iflg.
John Haarup Laursen, er det en vanskelig opgave, da boligforeningerne, helst vil
bygge stort/ mange boliger, samme sted – kunne det være en mulighed at forsøge at få det opdelt i landsbyerne/ man går sammen ?

Landsbysamvirket og landsbyforum, skal kunne trække på samme ”hammel” også med hensyn til små boliger.
Kommuneplanen, her kan vi hver især være med til at påvirke, hvorledes der
fremadrettet skal ske vækst/udvikling.
Ad. pkt. 4. Valg af et medlem til bestyrelsen. Helene Simoni Thorup valgt til bestyrelsen, for 1 år
Helene Simoni Thorup / helene@simoni.dk. tlf. 24255772
Ad. pkt. 5. Valg af 2 suppleanter for 1 år
Valgt blev Aviaja Dahl Kilt
Johannes Flensted Jensen

aviaja@kilt.dk tlf. 20610110
jflensted@gmail.com tlf. 20840352

Ad. pkt. 6. Eventuelt. vi skal arbejde med samarbejdsform / fusionering i løbet af
2021

referent
Anna Marg. Kristensen

Vedlagt:

•
•
•
Mødedatoer for 2021/22:
2021:– 19/8 – 9/9 – 14/10 – 18/11
2022: 13/1 – Generalforsamling 10/2

På Valg i 2022: Orla, Anna Marg. Ove,
Helene
Næste møde 15/6, kl. 17-19 på Fælleden

