
1. Velkommen – præsentation af 
bestyrelsen

• Mikkel Stærk Dickenson, formand
• Karen Yde, næstformand, 
• Flemming Hamann, kassér
• Kirsten Aagaard, sekretær
• Finn Nissen
• Berit Bøge
• Lena Esbensen
• Hans Kreutzfeldt, suppleant
• Holger Timmann, suppleant

Mikkel Stærk Dickenson:
Tusind tak for jeres store 
opbakning! Havde glædet mig 
siden 2020 til denne første 
generalforsamling  .. Ser frem 
til jeres fortsatte støtte



2. Formandens / 
bestyrelsens beretning
STAVTRUP FÆLLESRÅD BESTYRELSE



Fællesrådets arbejde er et langt 
sejt træk … ikke enkeltsager



Kommunens definition



Wikipedia: Paraplyorganisation

“En paraplyorganisation er en organisation som er en overbygning hvor 
medlemmerne er andre organisationer, (ofte kaldet: 
interesseorganisationer) som har fælles interesser eller arbejder inden 
for samme tema og/eller samfundssektor.

Paraplyorganisationen arbejder på vegne af medlemsorganisationerne, 
ofte overfor politikere og myndigheder.

Medlemsorganisationerne arbejder for sine medlemmer.

Paraplyorganisationen forpligter som regel ikke 
medlemsorganisationerne, som træffer beslutninger på selvstændigt 
grundlag.”

https://da.wikipedia.org/wiki/Organisation
https://da.wikipedia.org/wiki/Emne
https://da.wikipedia.org/wiki/Samfund


Stavtrup Fællesråds formål:
§2 Formål
Fællesrådet er en paraplyorganisation for de lokale grundejer-, beboer- og 
borgerforeninger, idræts- og fritidsforeninger, kirker og menighedsråd, 
erhvervsforeninger, institutioner, skoler og børneinstitutioner, borgere m.fl.

Fællesrådet er en af hovedaktørerne i byrådets ønsker om 
borgerinddragelse og medborgerskab.

Fællesrådet er desuden et forum for drøftelse af lokale spørgsmål, og 
fællesrådet kan være katalysatorer for lokale aktiviteter, events m.v.

Fællesrådet respekterer ethvert medlems ønske om egen forhandlingsret.

Fællesrådet informerer medlemmerne og beboerne i lokalområdet om 
initiativer og aktiviteter.



Fra lokalråd til ny bestyrelse i 
fællesråd

Kort gennemgang fra Lokalråd 2020 – grunden til skift:

• Indførelse af medlemsbegreb for at sikre legitimitet

Udpluk af aktiviteter:

• 2020: Vedtægts-snak

• 1/12 2020 virtuel ”Generalforsamling”

• 11/3 Bestyrelsesmøde med Den Grønne Kile

• 30/3 Beboermøde ang. valg og afstemning

• 7/5 valg

• 10/6 Konstituerende møde. Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær



Valget om vedtægtsændringer

715 borgere i Stavtrup (ca. 21% af samtlige 

stemmeberettigede) valgte at trodse både vejrlig og en 

tidskrævende kø for at stemme!

Vedtægtsændringer vedtages med stemmerne:

For 465 (65%)

Blank 128 (18%)

Imod 124 (17%)



Vigtige begivenheder

- 10/6 Konstituerende møde

- 16/6 Lena og Flemming deltager i Tryghedspartnernetværket

- 28/6 Etablerende møde “Stavtrup Kommunikation” (stavtrup.dk godkendt på SIF 

repræsentantskabsmøde d. 14/9)

- 29/9 Første Frivillighedsaften (Sidste onsdag i måneden, 10 måneder om året (ej 

juli og december))

- 1/10 Klar til at modtage “Medlemsanmodninger”, og opfordring til Fredsvalg

- 6/10 Besøg af Borgmester Jacob Bundsgaard – Ro i Stavtrup

- 15/10 én af mange orienteringer om hastighedsbegrænsninger

- 10/11 Borgermøde ang. Motorvejsstøj og Kommunalvalg

- 23/2 Frivillighedsaften med første “Mød fællesrådet” (Snak til dette koncept, i 

kontekst af at debattere i Stavtrup, og at flytte dialogen væk fra facebook til et 

personligt rum)



Emner fra bestyrelsesmøder
Så hvad laver Fællesrådet egentligt?

• Månedlige møder (8 stk. indtil nu) med følgende emner: rekruttering af medlemmer, 
forretningsorden, kontingent, hastighedsbegrænsninger, økonomi, multihal, 
arbejdsgrupper, workshop, årshjul, borgermøde, støj, fredsvalg, 
vedtægtsændringer, indmelding åben, godkendelse af anmodninger, 
motorvejsramper, støjvold og udstykning, frivillighedsaftener, Stavtrup 
Kommunikation, Tryg-i-Stavtrup, lokalsamfundsbeskrivelse, håndtering af 
henvendelser, facebook-debat, befolkningstilvækst, generalforsamling, 
fællesmiddag, Den Grønne Kile, hvad går kontingentet til, fællesrådenes 
arbejdsgruppe.



3. Udvalgsberetninger 
(Arbejdsgrupper)
STAVTRUP FÆLLESRÅD BESTYRELSE



Arbejdsgrupper
Arbejdsgrupper til gavn for Stavtrup (som fællesrådet og bestyrelsen er en del af (ikke 
nødvendigvis driver) og bakker op om)

• Trafik i Stavtrup, Karen

• Ro i Stavtrup, Christian H

• Stavtrup Kommunikation, Christian Y

• Lokalsamfundsbeskrivelse, Berit

• Forskønnelse, Hans

• Tryg i Stavtrup, Finn

• Fonds-gruppen, Olav

• De RE-kreative, (Mikkel, andre?)

• Kulturgryden, (Mikkel, andre?)



4. Regnskab 2021
STAVTRUP FÆLLESRÅD BESTYRELSE



v. Kasserer Flemming 
Hamann



v. Kasserer Flemming Hamann



5. Indkomne forslag
STAVTRUP FÆLLESRÅD BESTYRELSE



6. Budget 2022 og 
kontingent
STAVTRUP FÆLLESRÅD BESTYRELSE



v. Kasserer Flemming 
Hamann



Kontingentstørrelse

5.5 Forslag til kontingentstørrelse for 2023 –Gitte Nørlev, Mondrupsvej 9C

Jeg vil MEGET gerne foreslå, at medlemskontingentet sættes til kr. 50 - således at beløbets størrelse 

ikke begrænser den folkelige opbakning til vores lokale demokrati. 

Mvh Gitte Nørlev, Stavtrup. 

- Bestyrelsen bakker op om kontingentnedsættelse såfremt punkt 5.2 vedtages. Bl.a. for at beløbets 

størrelse skal hænge sammen med arbejdet med at inddrive, foreslås dog 150 kr. som kontingent. 



8. Eventuelt
STAVTRUP FÆLLESRÅD BESTYRELSE



8 Eventuelt – Spørgsmål fra Vejlauget på Mondrupsvej – Claus Jensen

Hvilke krav vil lokalrådet stille til trafik- og parkeringsforholdene, hvis der opføres en såkaldt multihal på 

‘marken’ ? 

Og er der fra Fællesrådets side et analysearbejde på vej, der kortlægger de sandsynlige konsekvenser?

Bestyrelsen: 

Ad 1: At løsningen er fornuftig. Fællesrådet er ikke en myndighed, det er kommunen. 
Trafik-gruppen vil indgå i arbejdet og sikre en god løsning. 

Ad 2: Nej, det er der ikke. Igen, dette er en del af den formelle myndighedsbehandling.



YES – vi nåede igennem det formelle!!

Hvad mon ellers ligger vores medlemmer på 
sinde?



Tak for 
jeres tid


