Generalforsamling i Lokalråd Karrebæksminde
Tirsdag den 14. marts 2017, Samlingssalen, Karrebæk Skole
Velkomst ved Søren Knudsen
Valg af stemmetællere
Springes over.
1.

Valg af dirigent.
Palle Birk foreslået og valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede
generalforsamlingen lovligt indkaldt.
1.

Formandens beretning
Beretning ved Søren Knudsen. Vedlagt. Ingen kommentarer. Beretning taget
til efterretning.
1.

Kassererens beretning
Ved Gunhild Carlsson, da kassereren var fraværende. Søren beklagede, at
der ikke var en overhead med regnskabet. Regnskabet kommer på
karrebaeksminde.dk. Der figurerer 10.000,- kr i regnskabet. Disse er
båndlagt til projekter i DUNK-regi.
1.

1.

Indkomne forslag

Der er flg. forslag/krav - en bunden opgave fra Næstved Kommune - til
vedtægtsændring:
Ny paragraf 1
Foreningens navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Lokalråd Karrebæksminde
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Næstved Kommune
Bortset fra nedenstående foretages rent redaktionelle ændringer - alle
nuværende hovedinddelinger ændres til paragraf, indholdet opstilles
herunder som stk.
Paragraf 10. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest 10 dage før generalforsamlingen
Paragraf 14. Der indkaldes skriftligt til lokalrådets møder...
Dagsordner og referater offentliggøres på Lokalrådets hjemmeside

Ny paragraf 6 Tegningsregler og hæftelser
Dirigenten gennemgik en gennemskrevet udgave på powerpoint af de nye
vedtægter, som derefter blev godkendt af forsamlingen og underskrevet af
dirigenten.
Stk 1. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over
kr. 2.500,- kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb,
salg eller pantsætning
af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes
skal låneoptagelse på mere end kr. 10.000,- godkendes af
generalforsamlingen.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse
for de forpligtigelse, som påhviler foreningen.
Vedtægtsændringerne godkendt.
Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet.
På valg er Michael Phillipsen, Gert Vestergaard, Maj-Britt Juel-Nielsen,
Søren Knudsen og Annette Møller. Alle er villige til genvalg. Alle
genvalgtes. Der valgtes kun 1 suppleant - Niels Petersen.
1.

Valg af revisor.
Jens Danvar og Inge Hansen genvalgtes.
1.

1.

Eventuelt. a) Der blev opfordret til at få nogle gode foredragsholdere til
et nyt energimøde. Vi skal holde gang i sagen! b) DUNK-arbejde med
fondsøgning til Kanalpladsen, aktiviteter på Vesterhavestranden, dige
og kystsikring. c) Vore lokalrådsmøder er offentlige! d) MarineEvents
nye tiltag. e) Netto-udkørslens farlighed. Kommunen arbejder på
sagen. Det var bygherren, der skulle have betalt. Det blev ikke
ordentligt behandlet, da Nettoområdet blev anlagt. Bør Lokalrådet
agere? f) Nu gøres der noget ved skiltningen. Ikke med bål og brand,
men på en god måde. Der skal være møde med kommunen. g) Der
ønskes ikke betalingsparkering i Karrebæksminde.

Herefter lukkede dirigenten generalforsamlingen.
Formanden takkede dirigenten og den fremmødte forsamling!

