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Referat af generalforsamling onsdag den 30. marts 2022 kl. 19.00 

på Jungshoved skole. 

 

Samtlige bestyrelsesmedlemmer var mødt op med undtagelse 

af Marianne Kristensen og Torben Svane. 

Dagsorden:   

1. Valg af dirigent og referent 

2. Redegørelse for lokalforummets arbejde i den forløbne periode 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Indkomne forslag behandles, herunder forslag til handlingsplan for 2022/23 

5. Valg til Junghoved’s Lokalforum 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år 

7. Evt.  

 

Formanden Steen Hansen bød velkommen til generalforsamlingen og forslog på be-

styrelsens vegne Allan Kofoed-Enevoldsen som dirigent og som referent Ove Toft-

bjerg. Begge blev godkendt af generalforsamlingen. 

ad 1  

Dirigenten åbner generalforsamlingen ved at konstatere dens lovlige indvarsling og 

indkaldelse i henhold til vedtægternes punkt 3 og 4. 

ad 2 

Beretningen for perioden fra 16. september til marts 2022 blev gennemgået af for-

manden og beretningen for de enkelte udvalg blev gennemgået af medlemmer af de 

enkelte udvalg. Beretningen blev godkendt. I forbindelse med udvalgets gennemgang 

af trafik- og transport på Jungshoved blev det oplyst, at udvalget vil fortsætte den 

gode dialog med kommunens vejafdeling og invitere den politiske chef samt den nye 

afdelingschef til et møde. Bestyrelsens beretning blev godkendt.  
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ad 3 

Regnskabet blev gennemgået og udleveret til fremmødte og viser en disponibel be-

holdning pr. 31. december 2021 på kr. 27.299. Regnskabet blev taget til efterretning. 

ad 4 

Der var indkommet et forslag vedr. Klimaplanlægning, hvilket bestyrelsen ville tage 

med i handlingsplanen.  

Handlingsplanen blev gennemgået og prioriteringen af opgaverne justeres af udval-

gene efter behov.   

ad 5 

Valg til Jungshoveds Lokalforum følgende var på valg: 

Marianne Kristensen  

Allan Capion 

Henning Delf Nissen 

Valborg Schubert 

Ove Toftbjerg 

Da Marianne Kristensen ikke ønskede genvalg foreslog bestyrelsen suppleant Ove 

Toftbjerg som nyt bestyrelsesmedlem. 

I stedet for Ove Toftbjerg som er foreslået valgt til bestyrelsen foreslås valg af Sanne 

Wittrup som ny suppleant. 

Valgene blev godkendt af generalforsamlingen. 
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ad 6 

Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år følgende var på valg og foreslået genvalgt 

Gerda Silke Holm og Anders Kruse  

Begge blev genvalgt. 

Ad 7 

Evt.  

 

Formanden takkede dirigenten for den gode afvikling af generalforsamling. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.10. 

 

 

Allan Kofoed-Enevoldsen                                    Ove Toftbjerg 

dirigent         referent 

 

 

 

     

 

  

  


