
Referat fra Lokalbladets Stormøde 2014-02-02 

 

Mødet startede med en navnerunde. Tilstede var Klaus Hansen (redaktør), Oluf Luffe 

Skjerning (annoncer og tryk), Tina Englyst (Serup Borgerf. og ”bladsætter”), Bo 

Grymer (præst), Jannie Rasmussen (Landsbyliv), Tina Kamp Nørreskov (Lem. 

Borgerf.), Jesper Bang (LIF), Erik Nielsen (Menighedsr.), ArneMundbjerg 

(Menighedsr.), Rasmus Jensen (Serup Pens. F.), Kaj Larsen (Serup Foredr.f.). Afbud 

fra Børnehaven i Lemming. 

 

Valgt til dirigent blev Arne Mundbjerg. Han konstaterede, at mødet var rettidigt 

indkald. Til referent blev Luffe valgt. 

 

Formandens beretning nævnte, at året havde været jævnt med 4 blade med 40 sider 

alle 4 gange. Anders Sørensen, der lavede kirkesiderne, er rejst, så nu laves de af Tina 

i samarbejde med præsten. Tina, præciserede, at indlæg skal overholde deadline og 

KUN i nødstilfælde kan aftales senere fremsendelse med hendes accept. 

 

Regnskabet blev omdelt, men da kassereren var nedkommet med en sød pige 2 dage 

før, gennemgik Klaus tallene. Regnskabet blev godkendt. 

 

Indkomne forslag var et sæt nye vedtægter, som var udarbejdet af Klaus, Luffe, Arne 

og Jesper, hvilket blev aftalt udført på forrige stormøde. Vedtægterne var rettidigt 

omdelt til alle i samarbejdsudvalget. Formålet var, at alle medlemmer af Lokalbladet 

skulle have stemmeret (fjerner begrebet A- medlemmer med stemmeret og B-

medlemmer), samt at åbne mulighed for en udvidelse af Lokalbladet til også at dække 

Sejling og Sinding sogne. Enkelte tekster blev ændret uden betydning for meningen, . 

(men et oplæg/) Et forslag (til krav væk) om valg af (en væk) sognerepræsentanter til 

et forretningsudvalg (væk bestående af) sammen med redaktionsgruppen (og 4 

sognerepræsentanter, blev droppet, men kunne være frivilligt.væk), blev ændret til at 

hvert sogn kan vælge en repræsentant til forretningsudvalget. Stormødet hedder nu 

Generalforsamling, og retningslinier er blevet til vedtægter. 

 

Redaktør, bladsætter og annonce-/trykansvarlig udgør redaktionsgruppen. Der blev 

ligeledes indført, at ved afstemninger kan 1 person kræve skriftlig afstemning. 

 

Budgettet blev ikke godkendt umiddelbart, men skal eftersendes samarbejdsudvalget 

med tal for forventede udgifter og indtægter i forbindelse med en udvidelse af 

dækningsområdet.  

 

Klaus, Luffe og Tina Englyst blev valgt til redaktionsgruppen, Karina Birch-Nielsen 

blev genvalg til kasserer ligesom kritisk revisor Kurt Nielsen modtog genvalg.  



 

Under eventuelt nævnte Luffe, at der er modtaget tilbud på trykning af Lokalbladet 

fra andre trykkerier, men p.t. er samarbejdet med Silkeborg Bogtryk så godt, at det 

ikke skal ændres umiddelbart. 

 

Efter mødet var der en let anretning med hjemmebagt brød, pålæg og ost samt 

hyggelig snak. 

 

Luffe 


