Generalforsamling, Karrebæk Skole, 13.3.2018
Velkomst ved formand Søren Knudsen
1.

Valg af stemmetællere. Frank Sørensen og Ole Steen valgtes.

2.

Valg af dirigent. Palle Birk foreslået og valgt. Palle Birk
erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet ved annonce i
Ugebladet uge 6.

3.

Formandens beretning. Søren Knudsen fremlagde sin beretning,
som vedlægges referatet. Beretning godkendt/taget til
efterretning.

4.

Kassererens beretning. Regnskabet vedlægges. Karin Krogager
fremlagde. Der blev stillet spørgsmål ved DUNKs 10.000,00 kr.
Er der endnu ikke en egen konto til disse penge? Nej, det er der
ikke var svaret. Man arbejder på sagen.

5.

Indkomne forslag. Ingen indkomne.

6.

Valg af medlemmer og suppleanter
På valg er :
Gunhild Carlsson
Janus Thygesen
Karin Krogager
Kurt Eriksen
Mette Brammer
Alle var villige til genvalg. Anne Planck ønskede at være med i
lokalrådet. Det så ud til kampvalg, men da Kurt trak sig og i
stedet blev suppleant, var sagen klaret. Alle blev således valgt.

7.

Valg af revisor. De nuværende revisorer - Jens Danvar og Inge
Hansen - ville gerne fortsætter og blev således valgt.

8.

Evt.
a) Præsentation af lokalrådets hjemmeside ved Karen Urth.
b) Spørgsmål til sti ved Vesterhaveskoven. Stien er farlig, men
privat. Måske skulle man henvende sig til ejeren og forelægge
sagen.
c) Ole Steen spurgte til ny bro i Karrebæksminde. Helle Jessen,
som var tilhører, gav udtryk for, at broen, der er godt 80 år, er
i meget ringe stand. Måske er det endda værre, end det ser ud
til, og det vil koste mange penge.
d) Løsning for cyklister, så disse kan komme fra Netto til
cykelstien, efterlystes. Ordentlige tilkørselsforhold var lovet
før byggeriets opstart både af bygherre og politikere.
Lokalrådets trafikgruppe ser på sagen og skal i øvrigt arbejde
med flere andre trafikforhold.
e) Ole Steen tog deklarationerne på Rønhave Parkvej og
Mikkelhøj op og mente, de burde revideres. Det er en sag for
de implicerede grundejerforeninger. Det er et problem, at der
nogle steder i vores område er frit spil, andre steder
restriktioner.

Der var på generalforsamlingen ud over de tilstedeværende 9
lokalrådsmedlemmer 27 deltagere. Lukket og slukket kl 20.39!

