
Referat af Lokalbladets Stormøde onsdag 30. januar 2013 

 

Flg. var mødt frem til Stormødet: Klaus Hansen, redaktør, Jesper Bang (LGIF), Gitte 

Grill (Lokalrådet for Sinding og omegn), Hannah (Børnehaven i Lemming og 

repræsenterer Friskolen), Janni (Landsbyliv), Charlotte XXX (Skægkærskolen), Inge 

Glibstrup (kirkesiderne, menighedsrådet), Rasmus Jensen (Serup Foredragsforening), 

Tina Englyst (bladsætter), Karina Birch-Nielsen (kasserer), Oluf Luffe Skjerning 

(journalist). 

 

1) Tina blev valgt til ordstyrer og Luffe til referent. Dagsordenen var udsendt rettidigt 

og blev fulgt. 

 

2) Formandens beretning startede med ros til indlægsskriverne for tidlig aflevering 

før deadline. - Bladet er gennem det seneste år udvidet til 40 sider, hvorved der opnås 

en større flexibilitet for større artikel og indlæg. - Redaktionsgruppen havde besøgt 

Vinderslevbladets redaktionsgruppe, som dybest set er grunden til, at vores Lokalblad 

blev til noget pga. deres store hjælp dengang for godt 11 år siden. Mødet var positivt 

for begge parter. – Gadespejlet vil blive åbnet for yngre fødselsdage. – Et spm. om 

der lå en bevidst grund til bladets nuværende opbygning blev besvaret med, at 

Kirkebladet har ønsket en fremskudt placering, hvorefter de øvrige sider er placeret 

lidt tilfældigt med LGIF normalt lige efter kirkesiderne. – Vedr. kirkesiderne oplyste 

Inge, at det p.t. ikke er klarlagt, hvordan de vil forme sig i fremtiden. Men det er 

menighedsrådets sider, så de bestemmer den kommende udformning. – Herefter 

ønskede Klaus den nye kasserer velkommen, lige som den fraværende kritiske revisor 

Kurt ZZZZ fik tak for revision af regnskabet for 2012. 

 

3) Regnskabet blev gennemgået og vedtaget med et mindre underskud pga af mgl. 

indbetalinger fra enkelte annoncører samt en formue på 107.000 kr.  

 

4) Der var ingen indkomne forslag. 

 

5) Budgettet blev vedtaget ud fra samme budget sidste år med uændrede priser. Disse 

skal fremgå klart i bladet. 

 

6) Redaktør Klaus, kasserer Karina, menigt medlem Luffe blev valgt til 

redaktionsgruppen, Kurt ZZZZ blev valgt til kritisk revisor, alle med applaus. 

 

7) Efter en kort debat vedrørende en påtænkt revision af retningslinierne, som p.t. 

bl.a. blokerer for en udvidelse af bladet til at dække hele Skægkærskolens område 

samt se på en forenkling af indholdet, kontingentbetalingen, opdeling i A- og B-

medlemmer m.m. Klaus, Luffe samt en repræsentant fra LGIF og menighedrådet blev 



foreslået som et muligt udvalg med deadline til stormødet næste år. Andre 

interesserede er velkomne. Luffe kontakter menighedsrådets formand. 

 

Efter det hyggelige møde havde Tina sørget for et veldækket ostebord med hendes  

lækre hjemmebag, kiks, kaffe, vin, øl og vand m.m. Og tak for det. Synd og træls 

flere foreninger m.m. ikke var mødt op, enkelte havde meldt afbud. 

 

Referent Luffe  

    


