
 

Referat fra ordinær generalforsamling i Lokalbladet Lemming mm. den 24. januar 2023 

Tilstede var Tina Damgaard, Karina Birch (kasserer), Michal Jokumsen, Tina Englyst (bladsætter), Jesper 

Bang, Klaus Hansen (redaktør), Hanna Lund, Oluf Luffe Skjerning (redaktør), Henriette Gosvig, Tommy 

Sørensen. Mange havde meldt afbud. 

Dagsordenen blev fulgt, ordstyrer var Tina E., Luffe referent. Mødet var rettidigt indkaldt. 

Redaktørernes beretninger var stort set, at der ikke har meldt sig en redaktør, hvilket er nødvendigt for 

bladets fortsatte eksistens. Den tidligere redaktion havde ellers tilbudt hjælp til den nye bladsætter Jan 

Rostved og en kommende redaktør for at sætte dem i gang sammen med Klaus Hansen som skribent. 

Kritisk revisor Jørgen Nicolaisen blev genvalgt.  

Regnskabet for 2022 blev godkendt med et forventet underskud på knap 21.000 kr med et udestående 

tilgodehavende på knap 6.400 kr. 

Gældende priser for annoncer m.m. er uforandrede, hvis bladet fortsætter. 

Budget for 2023 blev godkendt med et forventet underskud på 8.300 kr. 

Herefter debat om bladets fremtidsmuligheder, som så triste ud.  Det blev drøftet, hvorvidt bladets formue 

kunne hjælpe en WEB-løsning eller anden digital on-line-løsning på vej, måske med en professionel WEB-

master. Kun Landsbyklyngen var konstruktivt positive og opfordredes til at arbejde videre med bl. a. en 

fælles aktivitetskalender, som er højt prioriteret. Forsamlingen vurderede, at formuen ikke kan stilles til 

rådighed for en enkelt forening med dette formål. Idéer til dette og lignende er velkomne skriftligt indsendt 

senest 7. februar, som er 14 dage før den ekstraordinære generalforsamling i Lemming Forsamlingshus den 

22. februar kl. 19.30. Der skal være navngivne personer, der vil påtage sig opgaven, samt en plan for 

fremtidens funktioner og økonomi, før der vil kunne vedtages en endelig løsning. Dagplejerne var meget 

kede af at miste bladet som kontaktorgan til alle områdets beboere, hvilket alle kun kunne være enige i. 

Man gik herefter over til afstemning om, hvorvidt Foreningen Lokalbladet for Lemming, Nisset, Serup, 

Resdal, Sejling. Sinding og Skægkær er nødt til at stoppe. 8 stemte for og 2 undlod at stemme, hvilket er 

flertal på over 2/3 som krævet i vedtægterne for stop af bladet og uddeling af foreningens formue. 

Sidstnævnte blev vedtaget som nævnt i indkaldelsen ved, at bladets medlemmers procentvise årlige 

indbetaling til bladet inclusive kontingent i 2022 giver nøglen til fordelingsmodellen. Formuen er den 

aktuelle efter afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling den 22.2.2023, når kritisk revisor har 

godkendt denne. Eventuelt tilgodehavende vil søges inddrevet, og skylder en foreninger m.m.,  vil denne 

blive modregnet før udbetaling af formueandelen.  

Iflg. vedtægterne kræves en ekstraordinær generalforsamling med tilsvarende 2/3 

flertal for lukning af foreningen. Den indkaldes hermed til den 22.2.2023 i Lemming 

Forsamlingshus kl. 19.30. 

Herefter indkaldte ordstyreren til en lettere anretning med lidt til ganen m.m.            Referent Luffe 27.01.23  


