Referat fra Lokalbladets Generalforsamling (GF i det flg.) 2015
De fremmødte var Kurt Nissen (kritisk revisor), Jannie Rasmussen (Landsbyliv),
Torsten Nielsen (LIF og Lemming 2022), Karen bang (Lem/Nis. Seniorklub), Bo
Grymer og Erik ”Pedel” Nielsen (Lem./Serup Menighedsråd), Jakob Kudsk og
Mikkel Moretensen (Sejling Borgerf.), Asger Skov Nielsen (Skægkærskolen), Kai
Larsen (Serup Foredragsf.), Rasmus Jensen (Serup Pensionistf.), Tina Kampp (Lem.
Borgerf.), Klaus Hansen (redaktør for Sejl./Sinding), Luffe (redaktør for Lem./Serup
samt annonceansvarlig), Tina Englyst (blad- og annoncesætter), Karina Birch
(kasserer).
Kurt Nissen blev valgt til dirigent og Luffe til referent. Dirigenten konstaterede, at
GF var lovlig og rettidigt indkaldt. Dagsordenen blev fulgt, som det flg. er et
meningsreferat.
Klaus Hansen ønskede Sejling og Sinding sognene velkommen i bladet med nye sider
fra såvel menighedsrådet for Sejling/Sinding pastorat som Sejling Borgerforening og
bestyrelsen for Sinding Forsamlingshus. En ønske er dermed opfyldt fra Lokalrådets
side, at Lokalbladet kunne dække alle fire sogne, som så også er Skægkærskolens
distrikt (stort set!). Luffe ønskede Lemming/Nisset Seniorklub velkommen i bladet,
og hele velkomsten blev beseglet med et lille glas champagne.
Regnskabet blev fremlagt og viser en sund udvikling i økonomien med et overskud i
2014 på godt 8000 kr. Hele regnskabet kan ses på Serupsiden.dk
Der var ingen indkomne forslag, så man gik til budgettet. Udvidelsen af bladet giver
naturligvis en del usikkerhed om antallet af foreninger og annoncører, der måtte
komme fra de nye områder, men allerede på GF-en var der solgt 6 annoncer og 4
sider, så et budgetteret underskud på ca. 10.000 kr. blev taget med sindsro og
godkendt.
Kritisk revisor, kassereren og redaktionsgruppen ønskede alle genvalg, hvilket skete
med applaus!
Alle priser blev fastholdt, så flg. er pris/år: En foreningsside 1000 kr., en halv
”aktivitetsside” fra privat dagpleje, sommerfester og lign. folkelige tiltag 1000 kr.,
kontingent til foreningen 250 kr., telefonannonce 1250 kr., bladabonnement 125 kr.
Desuden koster en 1/8-dels side annonce (erhvervstilbud) 250 kr. pr. blad. Private kan
gratis annoncere salg af effekter/bolig og lign. med lavt pladsforbrug til annoncetekst.

Derefter var der åben debat om de nye muligheder for layout, omdeling, ændrede
udgivelsesdage, hvor især fremrykning 1måned i.f.t. nu var i spil. Det blev lagt op til
redaktionsgruppen at søge at tilfredsstille flest muligt. Mødet sluttede med pølse-ostekagebord m.m.
Referent Luffe

