Referat fra Lokalbladets stormøde den 25. januar 2012 i Serup Forsamlingshus
Tilstede var Klaus Hansen (red.), Inge Glistrup (menigt medl.), Tina Englyst (FM
Serup Borgerforening og ”bladsætter”), Gunhild Bach (FM Lem. Menighedsråd),
Jens Folmer (FM Serup Menighedsråd), Marianne Eriksen (kasserer), Oluf ”Luffe”
Skjerning (freelance-journalist og trykansvarlig) samt Lars Elsborg.
Afbud fra Lemming Borgerforening og Landsbyliv
Tina blev valgt til dirigent og Luffe blev referent.
Klaus roste Tina og Anders for deres store indsats for bladets flotte layout, der jo nu
har resulteret i 4 numre i 2011 i farver, godt støttet af annoncørernes velvillige
betaling af en lidt højere annoncepris. I årets løb er udsendt en opfordring til
indsenderne af materiale til bladet, der gerne skulle gøre det lettere for Tina at samle
trådene til et læsevenligt og indbydende blad. Det sidste nummer var lidt tyndere end
de øvrige, og her var omslaget også lavet i samme papirkvalitet som de øvrige sider,
hvilket ikke havde givet anledning til problemer, men som tilmed sparede penge.
Herefter gennemgik Klaus bladets tidligere opbygning og fremhævede de nye
initiativer, hvor Idrætsforeningen Centrum og Skægkærskolen har købt sideplads i
bladet, lige som en ny side om ”alternativ energi og lokalt netværk” ser dagens lys
med LAG-penge i ryggen efter ansøgning fra Skægkærområdets Lokalråd.
Regnskabet blev fremlagt og udviste et overskud på omkring 2.500 kr. Regnskabet
blev godkendt med det forbehold, at det skal godkendes af en uvildig kritisk revisor,
hvor en mulig person var i kikkerten, og eller--s meldte Jens Folmer sig som
suppleant.
Ligeledes skal abonnenter kontaktes for indbetalinger til 2012. Dette står Luffe for.
Der var fremsendt oplæg til, at bladet kan lægges i reklamerør i lukkede plastposer,
hvor lange grusveje og indkørsler gør udbringningen besværlig, og ellers i div.
postkasser ved asfaltvej.
Vedr. udvidelse af Lokalbladet ??? området til at dække Sejling/Skægkær og Sinding
er der interesse for dette i disse områder, og der var ingen indvendinger imod, at der
arbejdes videre med muligheden for dette. Men stor usikkerhed om udviklingen
omkring pastoraterne gør p.t. situationen kompliceret, lige som Lokalbladets egne
vedtægter også skal ændres.
Alle priser bliver holdt på det tidligere niveau, kun blev det vedtaget, at alle
standardannoncer i telefonlisten (skal det være det misvisende navn? hvorfor ikke

bare annoncer eller rubrikannoncer eller annoncer på omslaget?) Tjo… koster 1250
kr/år. Dvs., at kontingentet er 250 kr/år, sideprisen for A-medlemmer er 1000 kr/år,
B-medlemmer 1000 kr/år for en halv side, 1/8-dels-annoncer 250 kr/stk og
abonnement 125 kr/år. Sidetallene pr. forening er uændrede, når andet ikke meddeles
i god tid.
Eller:
Annoncer: 1250,-/år
Kontingent: 250,-/år
Sidepris (A-medlemmer): 1000,-/år
Sidepris (B-medlemmer): 2000,-/år – eller ½ side: 1000,-/år
1/8dels-annonce: 250,-/år
Abonnement: 125,-/år
Budgettet blev vedtaget med plads til indkøb af ny ”sætte”-computer og opgradering
af de anvendte programmer.
Kassereren ønskede at stoppe efter 10 år på posten, og fra redaktionens side skal her
lyde en STOR TAK for indsatsen, der aldrig har givet anledning til problemer. De
fremmødte og deres bagland opfordres derfor til at finde en ny kasserer, hvis evt.
udgifter naturligvis vil blive dækket.
På grund af det dårlige fremmøde fra mange af bladets foreninger og institutioner (én
nej to meldte afbud), sendes der i fremtiden en ”huske-mail” nogle dage før
stormødet, hvor man gerne må sende en ”reserve”. Dette står Klaus for.
Nisset, den 30-01-2012. Ref. Luffe

