Årsmøde Lokalrådet Sønder Felding 2017
Referat
Dagsorden for Årsmøde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Fremlæggelse af rådets beretning
Fremlæggelse af rådets handlingsplan
Fremlæggelse af regnskab og godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af 2 borgere til Rådet i lige årstal og 1 borger til Rådet i ulige årstal
Valg af 1 suppleant til de borgervalgte rådsmedlemmer
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Eventuelt

Ad 1.

Bestyrelsen foreslog Jens Udbye, som blev valgt
Dirigenten fastslog, at varslingsfristerne for årsmøde indkaldelse var overholdt.

Ad 2.

Formanden Mogens fremlagde årsberetningen
Spørgsmål: Er der arbejdet med hegnet omkring Bennedsens ejendomme i byen?
Svar: Lokalrådet har opgivet at ændre situationen. Det er privat ejendom. Og der er ikke
planlagt nogen initiativer i den anledning. Lokalrådet vil gerne overveje igen, om der kan
gøres noget for at overtale Bennedsen til at nedlægge hegnet igen. Udvalget, der arbejder
med begrønning af byen, kan tage sagen op.
Forsamlingen godkendte herefter beretningen-.

Ad 3.

Lokalrådets handleplan fokuserer på de 3 arbejdsgruppers arbejde med centerbyplanen.
Spørgsmål: Er der en brochure om Sønder Felding eller anden markedsføring.
Svar: brochuren findes men kræver måske en opdatering, da den er ca. 4 år gammel. Der
orienteres bl.a. på hjemmesiden om de mange forskellige projekter, som er i gang i byen.
Storke initiativet er droppet, da det ikke var muligt at få meddelelse om fødsel af nye børn.
Også en række andre praktiske problemer.

Ad. 4

Formanden fremlagde regnskabet i kasserens fravær.
Indtægter på 31.134 kr. Udgifter på i alt ca. 30.264 kr. Overskud på 869 kr. Egenkapital
18.550 kr.
Forsamlingen godkendte regnskabet uden kommentarer.

Ad. 5

Ingen forslag

Ad.6

På valg var Leif Nielsen. Leif var villig til genvalg og blev genvalgt uden modkandidater.

Ad. 7

Poul Bjerre er på valg. Blev genvalgt uden modkandidater.

Ad. 8

På valg er Niels Jørgen Loff Nielsen (revisor) og Nicolai Mølhave (suppleant). Nicolai Mølholm
modtog ikke genvalg. Kristian Hansen blev valgt som ny suppleant sammen med Niels
Jørgen.

Ad. 9

Eventuelt:

Formanden foreslog, at der blev arbejdet for, at Lokalrådet kunne modtage et fast beløb fra Herning
Kommune hvert år til arbejdet med de mange forskellige lokale projekter, rådet står for. F.eks. 100 Kr pr.
indbygger til støtte for det store arbejde de lokale repræsentanter udfører til alles bedste.
Spørgsmål: Fællesspisning – var det noget vi kunne diskutere i Lokalrådet.
Svar: Ikke umiddelbart på bordet. Næsteformanden, Lars Christian Svane nævnte, at der prøve køres
fællesspisning i brugsforeningsregi for øjeblikket med stor succes de 5 steder, det har været prøvet.
Flere støttede ideen og nævnte forskellige eksempler på mulige initiativer før, nu og måske i fremtiden.
Lokalrådet vil prøve at tage emnet op i det kommende år.
Spørgsmål: kunne vi ikke prøve at koordinere de mange forskellige arrangement der foregår i Sønder
Felding.
Svar: sendes der informationer ind om det, så kommer det også i kalenderen på hjemmesiden. God
disciplin med at sende arrangementer ind og planlægning er nødvendigt for at det kan fungere.

Dirigenten afsluttede derefter generalforsamlingen og formanden takkede dirigenten for indsatsen.

