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Agenda 
 

1 - Velkommen 

• Præsentation af bestyrelsen 

• Valg af stemmetællere 

• Valg af dirigent 

 
Flemming Hamann og Karen Yde bød velkommen. 
Følgende stemmetællere blev valgt:Olav Kuur, Else Bay Morten og Tom Bongaarts. 
Torben Dahl Tranberg blev valgt som dirigent. 
 
Dirigenten konstaterede,at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
 
Dirigenten meddelte, at 3 medlemmer og tilmeldte havde meldt afbud til generalforsamlingen på grund af corona. 
De havde alle  afgivet stemmer til de indkomne forslag  1/2 time før generalforsamlingen. Dirigenten bad 
forsamlingen  beslutte om deres stemmeafgivelse kunne indgå i stemmeopgørelsen.  
Det blev besluttet, at deres stemmer skulle indgå i stemmeopgørelsen.  
 
 

2 - Bestyrelsens/formandens beretning 

Karen Yde (næstformand) fremlagde beretningen, som var forberedt af Mikkel S. Dickenson (fraværende pga 
corona). 
Beretningen gøres tilgængeligt på stavtrup.dk. Beretningen blev godkendt med applaus. 

 
 

3 - Udvalgsberetninger (Arbejdsgrupper) 

Kort gennemgang af de arbejdsgrupper, som er knyttet til fællesrådet: 

• Trafik i Stavtrup ved Karen Yde 

• Ro i Stavtrup ved Christian Holch 

• Stavtrup Kommunikation ved Christian Yde 

• Lokalsamfundsbeskrivelse ved Berit Bøge 

• Forskønnelse ved Hans Kreutzfeldt 

• Tryg i Stavtrup ved Finn Nissen 

• Fondsgruppen ved Olav Kuur 

• De RE-kreative ( ikke præsenteret) 

• Kulturgryden ( ikke præsenteret) 

Date 22-03-2022 

Time 19.00 - 21.30 

Location Stavtrup Sognegård, Råhøjvej 5 

Present Fra bestyrelsen; Karen Yde, Kirsten Aagaard, Finn Nissen, Berit Bøge, Lena Esbensen, 
Flemming Hamann, Suppl.: Hans Kreutzfeldt, Holger Timmann, (Fraværende Formand 
Mikkel Dickenson pga. Covid19) 
Derudover i alt 78 deltagere/repræsentanter for medlemmer af Fællesrådet 
 

  

Note Taker Kirsten Aagaard i Stavtrup 
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Alle arbejdsgrupper inviterer til, at man kontakter dem for evt. at indgå eller høre nærmere om deres arbejde. Det 
kan man gøre direkte  eller på www. Fællesrådet.dk  
 
 

4 - Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

 
Kasserer Flemming Hamann præsenterede regnskabet, Regnskabet deles som del af bilag på stavtrup.dk 
Regnskabet blev godkendt.  
 
 

5 - Indkomne forslag 

5.1 Forslag til vedtægtsændring: Afskaffelse af medlemsbegrebet  fremsat og motiveret af forslagsstiller Nicolaj 
Redlich, Mondrupsvej 17a, se forslag som del af bilag på stavtrup.dk. 
Ved afstemning var 17 stemmer for og 60 stemmer imod. Forslaget blev således forkastet. 

5.2 Forslag til vedtægtsændring : Enkeltmedlemmer har som gruppe to stemmer, fremsat af bestyrelsen og 
motiveret af Kirsten Aagaard, se forslag som del af bilag på stavtrup.dk. 
Bestyrelsen trak forslaget tilbage med opfordring fra forsamlingen om at arbejde videre med vægtningen af 
enkeltmedlemmers stemmer i forhold til foreninger mm. 
 
5.4 Forslag til begrænsning af stemmeret for Stavtrup IF, fremsat af  Lena T. Esbensen, Mondrupsvej 17. se 
forslag som del af bilag på stavtrup.dk 
Lena T. Esbensen trak forslaget tilbage, da 5.2 bortfaldt. 
 
5.3 Forslag til vedtægtsændring: Erhvervsdrivende kan være medlemmer af Fællesrådet, fremsat af Stavtrup 
Netværket og motiveret af Christian Holch, se forslag som del af bilag på stavtrup.dk 

 
Forslaget blev ændret til følgende: 
Erhvervsdrivende med et CVR-nummer, som driver virksomhed fra en adresse indenfor Stavtrups geografiske 
område kan være medlemmer af Stavtrup Fællesråd.  
Det er ikke muligt både at være medlem som erhvervsdrivende og som enkeltperson. 
Erhvervsdrivende med 10 fuldtidsansatte eller flere sidestilles i stemmemæssig og kontingentmæssig henseende 
med foreninger. Erhvervsdrivende med færre end 10 fuldtidsansatte sidestilles i stemmemæssig og 
kontingentmæssig henseende med private medlemmer. 
Ved afstemning var 60 stemmer for og 12 imod. Forslaget blev vedtaget. 
 
5.5 Forslag til kontingentstørrelse for 2023 fremsat af Gitte Nørlev, Mondrupsvej 9C blev behandlet under punkt 6 
om  kontingentfastsættelse. se forslag som del af bilag på stavtrup.dk 

 
 

6 - Orientering om og godkendelse af budget for det kommende år samt godkendelse af 
kontingent 

Kasserer Flemming Hamann fremlagde budget. 
Da forslag 5.5 om en kontingentnedsættelse for enkeltmedlemmer til 50 kr ville kunne ændre budgettet, blev 
forslaget fremlagt og sat til afstemning først. 
Ved afstemningen var 22 for og 51 imod. Forslaget blev forkastet. 
 
Dernæst blev budgettet for 2022 godkendt, inklusiv uændrede kontingentsatser (600 kr. for foreninger og 300 kr. 
for enkeltpersoner).  
 
 

7 - Valg af medlemmer til bestyrelsen, mm. 

En enig bestyrelse lagde op til fredsvalg.  Alle ønsker at fortsætte. 
Fredsvalg blev godkendt. 
 
Mikkel Dickenson, Lena T. Esbensen, Berit Bøge og Finn Nissen fortsætter således (valgt for 2 år). Suppleanter: 
Hans Kreutzfeldt og Holger Timmann fortsætter (valgt for 1 år) . 
Revisor Olav Kuur fortsætter (på valg i 2023). 
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8 - Eventuelt 

Spørgsmål fra Claus Jensen, se forslag som del af bilag på stavtrup.dk. 
Bestyrelsen ved Karen Yde og Finn Nissen svarede, at der arbejdes med  opgaver vedrørenden trafik og 
parkering ved den kommende multihal i trafikgruppen. 
 
Opfordring fra deltager i generalforsamlingen til bestyrelsen om at sikre klare regler for evt. stemmeafgivelse  ved 
sygdom, brevstemmer mm. ved kommende generalforsamlinger. 
 
Bestyrelsen ved Kirsten Aagaard opfordrede forsamlingen til at støtte op om Stavtrup fællesråd ved at deltage på 
"Frivillig- og foreningsaftener" den sidst onsdag i måneden, hvor man kan møde bestyrelsen for fællesrådet 
mellem kl. 18 og 19. Næste gang er den 30. marts. 
 
Generalforsamlingen blev sluttet af med stor applaus til bestyrelsen. 


