
Referat Lokalbladets generalforsamling den 3. februar 2016 

De fremmødte var Hanna Pedersen, Børnehaven i Lemming, Dorthe xxxx, Sinding Nyt, Asger Skov Nielsen, 

Skægkærskolen, Mette Glowienka, Sejling-Sinding Sogn, Kurt Jensen, revisor, Erik Nielsen og Bo Grymer, 

Lemming-Serup Sogn, Jesper Bang, LGIF, John Gammelgaard, Sindings foreninger, Klaus Hansen, redaktør, 

Karina Birch, kasserer, Tina Englyst, bladsætter og Serup Borgerforening, "Luffe", redaktør og annoncer. 12 

foreninger var fraværende! 

Generalforsamlingen var annonceret i forrige Lokalbladet, og alle foreninger m.m. havde fået en 

indkaldelse i postkassen 14 dage før som krævet i vedtægterne. 

Dagsordenen blev fulgt, som følger: 

1: Valg af dirigent og referent, det blev hhv. Hanna og Luffe 

2: Under redaktørernes beretninger startede Klaus med at nævne, at dette blad nr. 56 markerer ét års 

dagen for "Det nye Lokalbladet" (som i øvrigt fik forsamlingens ros til et flot, nyt layout m.m.), og han 

oplyste, at Sejling er gået med i bladet med flere foreninger og behov for mere side-plads. Luffe nævnte, at 

flere annoncører er stoppet, og han har kontaktet flere nye emner med positivt resultat. Den generelle 

store tilslutning, der er fra alle foreninger i området har betydet, at det snart kniber med sideplads i 

Lokalbladet, som det er nu med 48 sider. En evt. udvidelse vil kunne gøres med 8 sider ekstra, men rent 

trykkemæssigt vil 16 sider formodentlig koste det samme som 8 sider ekstra. Opstår behovet, vil 

redaktionen fremlægge en plan for, hvad der er realistisk såvel økonomisk som redaktionelt. Her blev 

nævnt idéer som artikler fra tidligere numre af bladet, lokalhistorik om forretninger og huse, "hvor blev de 

af" om personer født i området m.m.    

3: Regnskabet udviser et underskud på godt 1100 kr, som bl. a. skyldes, at redaktørerne begge har fået nye 

computere. Enkelte betalere er også bagud, de kontaktes snarest (Karina/Luffe). Regnskabet er revideret af 

Kurt Jensen, og det blev godkendt. Revisoren foreslog et mere overskueligt regnskab, måske med et 

forklaringsbilag, Karina er primus motor. 

4: Der var ingen indkomne forslag. 

5: Fremlæggelsen af budgettet viste, at dette var smuttet i udprintet, men tallene fra 2015 var fuldgyldige, 

og div. side- og annoncepriser forblev uændret. På dette grundlag blev budgettet vedtaget. 

6: Valg af redaktører var let, da både Klaus og Luffe ønskede genvalg. Der mgl. et punkt vedr. valg af revisor 

(Kurt), og han ønskede ligeledes genvalg. Kassereren Karina er ikke på valg, men blev rost for sin indsats lige 

som sætternissen Tina og Kurt revisor. Alle fik forsamlingens applaus! Omvendt fik såvel de fremmødte som 

alle bladets indlægsskrivere ros for Deres del af bladets tilblivelse, især dem, der indsender rettidigt eller 

husker at lave en aftale med Tina! 

7: Under eventuelt blev foreslået omdeling af Lokalbladet til div. ejendomsmæglere, der har huse til salg i 

området for ad denne vej at fortælle evt. tilflyttere om områdets aktiviteter og muligheder. Luffe er primus 

motor. Det blev ligeledes foreslået, om Lokalbladet kunne få sit eget domæne, så alle interesserede kunne 

linke til dette. Tina er primus motor. Der blev undervejs spurgt, hvorfor Øster Bording ikke er med i bladet, 

og Klaus oplyste, at der ikke har været interesse for dette tidligere, mens Luffe kunne supplere med, at det 



nuværende blad er lavet for at dække de 4 kirkesogne Sinding-Sejling og Serup-Lemming. Hvis der opstår 

ønske om ØB 's tilslutning, er dette absolut muligt. 

Referent Luffe   


