Referat af Beboermødet den 18. maj 2021 kl.
19:00-21:00 i Landsbyhuset
Jess indledte mødet med at fortælle, at Lokalrådet havde fået en henvendelse om, at mødet burde have
været i Bøgebladet forud for mødet, ligesom det foreskrives i vedtægterne. Jess fortalte derpå, at
Beboermødet var annonceret i Bøgebladet i februar ligesom vedtægterne foreskriver, derpå havde
Lokalrådet først haft mulighed for at indkalde til Beboermøde (grundet COVID-19) efter Bøgebladet i
april var udkommet. Lokalrådet havde besluttet at der var force majeure grundet Corona, og Jess
fortalte, at hvis det skulle have været annonceret i Bøgebladet i juni, så ville det blive for sent. Derfor
besluttede Lokalrådet at afholde aftenens møde, selvom det kun var annonceret via hjemmeside,
Facebook, opslagstavle og gadeskilte. Jess spurgte derpå om der var nogle af de fremmødte der var
imod at mødet blev afholdt som annonceret – dette var ikke tilfældet
1. Valg af dirigent og stemmetællere
• Bjarne Krog blev valgt som dirigent, og Finn Hoffmann og Bjarne Hansen blev valgt
som stemmetællere.
2. Redegørelse vedr. Lokalrådets arbejde og økonomi i det forgangne år
• Et år præget af COVID-19, hvor stort set alle arrangementer blev aflyst.
• Jazzkoncerten blev afholdt med stor succes og en masse tilskuere.
• Lokalrådets Facebook-side er kommet op og stå, og der er fin tilslutning til siden,
ligesom Lokalrådet har haft stor glæde af, at kunne informere på egen platform.
• Mobibben er blevet besluttet, og den kommer til at stå bag Præstegårdsladen i
Gyrstinge, hvor der er gode parkeringsmuligheder. Endnu vides ikke hvornår det
starter op.
• Søudvalget har eksisteret i mange år, men er nu blevet til et Naturparkudvalg, så det
kan støtte op om processen med den kommende Pilotnaturpark.
• Cykelstien og Kommunens arbejde med placering blev gennemgået. Der afventes,
hvad politikkerne beslutter den på ugens møde i Klima- og miljøudvalget.
Forvaltningen har lovet at der holdes et borgermøde, når politikkerne har truffet
beslutning om placeringen.
• Der arbejdes på at etablere en valgaften i forbindelse med kommende Byrådsvalg
• Økonomien blev gennemgået og godkendt.
3. Oplæg vedr. det fremtidige arbejde og finansiering heraf
• Arbejde med helhedsplanen
• Arbejde på arrangementer der kan styrke fællesskabet
• Søge midler til arrangementer og oplevelser lokalt
4. Indkomne forslag og eventuelt diskussion
• Bjarne Hansen fortalte at der er mange på Gyrstinge Bygade der føler der køres alt for
stærkt gennem byerne. Diskussionen afspejlede at alle var enige i, at der skal køres
efter forholdende, og at man skal passe på hinanden. Det blev aftalt at kommende
Lokalrådet tager det op som emne.
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Der var et indkommen forslag fra Steen Mortensen om ændringer i vedtægterne. Det
var annonceret i forbindelse med indkaldelsen. Vedtægtsændringerne blev godkendt.
Valg af formand (i lige år) og valg af Kasserer (i ulige år) (begge vælges for de kommende to år)
• På valg var Arne, og han modtog genvalg og blev valgt
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for de kommende 2 år)
• Dem der stillede op var Nina, Mette, Térès, Tonni, Jan
• Valgt blev Nina, Térès og Tonni
Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år)
• Jan og Mette stillede op og blev begge valgt
Valg af 2 revisorer (vælges for 1 år)
• Kirsten Forsingdal og Henrik Eck blev valgt
Eventuelt
• Kirsten gjorde opmærksom på kommende Pinsegudstjeneste som afholdes 2.
Pinsedag ved Gyrstinge sø
• Næste Lokalrådsmøde afholdes den 8. juni 2021 kl. 19:00 i længen på Præstegården,
og alle er velkomne som altid.

Det nye Lokalråde består derfor af følgende medlemmer:
Formand: Jess Friis
Kasserer: Arne Aagesen
Medlemmer: Tonni Hansen, Nina Overholdt, Peter B. Jensen, Finn Hoffmann, Bjarne Krog, Térès
Peyreliers.
Suppleanter: Mette Eck, Jan Hansen
Følgende forslag til ændringer i vedtægterne fra Steen Mortensen blev godkendt under punkt 4.:
Forslag til ændring af vedtægterne (det med rødt):
§ 5 – Ordinært beboermøde
Stk. 4:
Forslag, der ønskes behandlet på beboermødet, skal være formanden i hænde senest den 15. februar – dog skal forslag til
vedtægtsændringer være formanden i hændesenest den 15. januar.
§ 8 – Lokalrådets daglige virke
Lokalrådet holder møde mindst hver anden måned.
Alle møder holdes som åbne møder for alle beboere i Lokalrådets område.
Møderne indkaldes skriftligt af formanden eller af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
Dagsorden udsendes samtidig med indkaldelsen og lægges på hjemmesiden (Gyrstinge.dk).
Møder indkaldes med mindst 2 dages varsel.
Sekretæren udarbejder referater fra samtlige møder. Disse referater arkiveres i Lokalrådets protokol samt distribueres til
samtlige bestyrelsesmedlemmer og lægges på hjemmesiden (Gyrstinge.dk).
På det første møde efter beboermødet konstituerer Lokalrådet sig med næstformand og sekretær.

