
Referat af generalforsamling for Reersø Lokalråd.

Søndag d 25 marts på Reersø kro deltog ca. 200 personer, heraf 189 stemmeberettiget.

Pkt. 1: Valg af dirigent, foreslået og valgt Dan Hansen, Gørlev Erhvervsforening.

Pkt. 1a: Valg af stemmetællere, foreslået og valgt, Søren Weensgaard, Robert Bang, Erik

Olsen samt Finn Bjerregaard.

Pkt. 2: Formandens beretning for 2017. Formanden kom ind på i beretningen på at man

havde sendt en anmodning til naturpark Amosen om det var muligt at Reersø kunne blive

optaget i projektet. Man havde også beplantet trafikchikanerne i byen. Der blev orienteret
om at rådet havde deltaget i kommunens rundture for tilflyttere. Skt. Hans festen 2017,
som bliver afholdt af lokalrådet, blev også i 2017 en succes, med Thomas Pedersen som
båltaler. 12017, blev der afholdt vandrefestival på Kløverstierne, med stor deltagelse.
Lokalrådet havde søgt om kr. 50.000,00 til oprensning af branddammen og fik beløbet, alle

tilladelse til projektet er i hus og der arbejdes videre i september med dette projekt.

Lokalrådets Rickshaws, som Tryg fonden skænkede i 2016, har i 2017 kørt 175 timer,
under ledelse af Lise Anhøj. lnden beretningen kunne sendes til afstemning, kom Johny
Llihme med indsigelser til beretningen og bestyrelsens arbejde. Derefter kom beretningen
til afstemning med flg. resultat for stemte 33 og imod stemte 152 samt 4 blanke.

Som følge af resultatet trak helse siddende bestyrelse sig øjeblikkeligt.

Pkt. 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Kassereren gennemgik posterne i

regnskabetfor 2017. Dette udviste en balance på kr. 67 .254,25 og med en

kassebeholdning på kr. 46.787,20. Det blev nævnt fra kasserer at der er båndlagt ca. kr.

40.000 af kassebeholdningen til forsikring af Rickshaw, Kløversti projektet samt

renoveringen af branddammen.

Der kom indsigelse mod at man havde medtaget poster fra 1. jan. 18 til og med 28. feb.

18., da det ikke er korrekt regnskabs førelse. Regnskabet blev godkendt med denne

indsigelse.

Pkt. 4. Blev udsat til efter valgene, da siddende bestyrelse var afgået.

Pkt. 5: Forelæggelse og godkendelse af budget for igangværende/kommende år.

A: Fastsættelse af kontingent.

Pkt. 5 og a. Udsat til den nye bestyrelse for fastsættelse.

Pkt. 6: Valg af bestyrelse. Følgende blev foreslået og valgt for 2 år: Johny Lihme, Lis

Duncan, Vagn Guldborg og henrik Nielsen. Følgende valgt for 1 år: Knud Egegaard,

Kasper Duncan og Anita Sørensen.



Pkt. 7: Valg af 2 bestyrelses suppleanter for 1 år. Foreslået og valgt, Margrethe Lihme og

Flemming Jensen.

pkt. 8: valg af 2 revisorer og 1 suppleant for 1 år. Foreslået og valgt, Søren Weensgaard

og Preben Jørgensen. Suppleant Finn Bjerregaard.

Pkt. 4: lndkommende forslag.

1: Reersø lokalråd skal henvende sig til Kalundborg kommune og trække sit forslag om at

Reersø bliver en del af Naturpark Amosen, tilbage. (afstemning)

Afstemningen gav flg. resultal: for stemte 153 oq imod stemte 31 samt 5 blanke'

2. Kvalitet af referater og offentliggørelse af rådets referater. (drøftes)

Johny Lihme orienterede om den nye bestyrelse vil ændre på offentliggørelsen af deres

referater og arbejde i Rådet.

3: Tilpasning af vedtægter. (drøftes)

Den nye bestyrelse vil arbejde videre med nuværende vedtægt samt uarbejde en

tilpasning af disse.

4: Skitseforslag tilforbedring af Reersøhuset om generalforsamlingens holdning til dette.

Da forslagsstiller har haft det op iflere foreninger og ikke kunne være tilsted og forklarer

forslaget, må den nye bestyrelse kigge på det.

Pkt. 9: Eventuelt.

Flere gav udtryk for tidligere bestyrelses arbejde og roste der engagement. Der blev også

rette stor tak for afgående formand for årbejdsindsatsen, samt at gå forrest for arbejdet.

Således opfattet.

Reersø d.25. marts 2018

Referent og dirigent


