Referat af beboermøde – Lokalrådets generalforsamling – torsdag den 15. marts 2018
Til stede: ca. 35 beboere repræsenteret – heraf ti rådsmedlemmer

- Indlæg ved Carl-Ove Thor og Niels Jørgen Andersen, som fortæller om deres visioner for
fremtidens landsbyhandel. Konceptet gennemgås, og derudover henvises til hjemmesiden
www.landsbyhandlen.dk C-O Thor har primært beskæftiget sig med projekter – N J Andersen har
en baggrund i detailhandel.
- Kort introduktion af Gyrstinge Ørslevvester Lokalhistoriske Arkiv v/ formand Steen Mortensen.
- Invitation til Byg og bos generalforsamling den 25. april v/ Steen Kisselhegn. Bemærk at kun
medlemmer kan deltage i debatten, hvilket man kan blive senest tre uger inden
generalforsamlingen. Medlemskab koster kr. 100 om året.
- Introduktion af Gyrstinge Idrætsforening v/ formand Lars Overholdt. Der tilbydes pt. fodbold,
badminton, gymnastik, floorball. Årets gymnastikopvisning er søndag den 18. marts kl. 14.
Derudover et festudvalg som pt. planlægger byfest i september, og Oktoberfest.
Komm.: Der udtrykkes ønske om et motionshold for ældre herrer!
- Præsentation af Kildeskolen v/ næstformand Jess Friis. Elevtallet er stigende, det er netop
vedtaget, at 6. klasse skal på studietur til London. Der tilbydes Fag på tværs, svømning for de
yngste og meget mere.
- Landsbyhuset v/ formand Jens Andersen. Det går godt, og der er godt gang i udlejningen.
Desværre er der huller i taget, som der arbejdes på at løse. Derudover arbejdes med ny adgangsvej.
Kaffepause!
1. Valg af dirigent: Jonas Grønskov. Valg af stemmetællere: Lars Overholdt og Kirsten
Forsingdal.
2. Redegørelse for det forgangne år v/ formand Jess Friis: Herunder; revideret Helhedsplan
offentliggjort, Oprettelse af arkiv, Indvielse af Ørslevvester gadekær, Diverse høringssvar;
Budget 2018 og Trafikhandlingsplan, Madbix, Diverse højtidsfejringer, Vælgermøde.
Derudover har andre lavet arrangementer i lokalrådsregi, herunder Whiskyaften, Gyrstinge i
bevægelse mm.
Gennemgang af regnskab v/ kasserer Arne Aagesen.
3. Fremtidigt arbejde og finansiering: Helhedsplan er et redskab for fremtidige projekter,
Trafiksikkerhed, Jazz-koncert til sommer
Komm.: Orkestret Pyndt/Baggesen har netop givet tilsagn om at optræde for os til august.
Spm.: Er de ønskede cykelstier (Bakkegårdsvej og Gyrstingevej) prioriteret fra Lokalrådets
side?
Svar: Nej, vi mener de er lige vigtige. Giver vi prioritering, vil den ene blot ende langt nede
på forvaltningens to-do-liste!
4. Vedtægtsændringer: Herunder tegningsregler som tilføjes, da det blev nødvendigt med vores
nye bankforbindelse. Rettelse til tegningsregler: Såfremt der skal indgås/oprettes nye
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kontrakter, skal dette ske med underskrift af både kassere og formand! Vedtægtsændringer
godkendes med denne tilføjelse.
Valg af formand: Jess Friis modtager valg, og genvælges.
Valg af 3 rådsmedlemmer: På valg er Jonas Grønskov (modtager genvalg), Bjarne Krog
(modtager genvalg) og Elisabeth Skogstad (modtager ikke genvalg). Jonas og Bjarne
genvælges, Bodil Krag-Andersen indtræder som medlem.
Valg af suppleanter: På valg er Mette Eck (modtager genvalg) og Bodil Krag-Andersen
(modtager genvalg). Mette genvælges. Derudover indtræder Jan Hansen og Kim Damsgaard
Christensen som suppleanter.
Valg af revisorer: Kirsten Forsingdal og Jens Andersen. Modtager begge genvalg og vælges.
Evt.: - Kort snak om det nye købmandskoncept. General enighed om den gode idé, men
omvendt også lidt metaltræthed ovenpå vores seneste købmandsprojekt. Vi tager
diskussionen videre i Lokalrådet.
Formand takker for godt møde.

Referent: Birgitte Niemann

