
Referat Lokalbladets GF 2018 
  
Lokalbladet for Lemming m.m. afholdt sin årlige generalforsamling den 31. januar 2018 i Lemming 
Forsamlingshus . Tilstede var Mikael Adam og Arne Mundbjerg, Lem.-Serup Menighedsråd, Peter Bernth, 
Skægkærområdets Lokalråd, Karen Bang, Lem.-Nisset Seniorklub, Hanna Pedersen, Børnehaven i Lem., 
Knud Erik Nielsen, Værkeriet, Tina Kampp, Lem. Borgerf., Janni Rasmussen, Landsbyliv, Jesper Bang, LIF, 
Karina Brirch, kasserer, Tina Englyst, blad-sætter, Klaus Hansen, vest-redaktør, Oluf "Luffe" Skjerning, øst-
redaktør. 
 
Tina Kampp blev valgt som ordstyrer og hun konstaterede, at GF-en var rettidigt indkaldt. Luffe var 
referent. Dagsordenen blev fulgt efterfølgende. 
 
Redaktørernes beretninger var en konstatering af, at året er forløbet uden de store tiltag og med fortsat 
god opbakning fra alle medlemmerne. Kirkesiderne blev klaret uden præster ved Mikael Adams og Tina 
Englysts gode samarbejde. 
 
Regnskabet blev fremlagt og viste et overskud på 3.748,09 kr. Det blev godkendt med applaus. 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Budgettet blev fremlagt, og vedtaget med et mindre underskud (som altid!), idet foreningen har en god 
økonomi. Dog blev abonnementsprisen hævet til 150 kr/år p.g.a. stigende portoudgifter. Følgende priser er 
derfor stadig gældende: Medlemskontingent 250 kr/år, sidepris medlemmer 1000 kr/år, annoncer på 
omslaget 1250 kr/år, annonce på 1/8 side 250 kr/gang. 
 
Valg af redaktører var let, idet begge ønskede genvalg, hvilket skete med applaus. Kasserer og blad-sætter 
er ikke på valg, men automatisk med i redaktionen, hvilket også gav applaus. 
 
Valg af revisor var nødvendigt, idet Kurt Nissen stopper efter dette blad. Der skal her fra redaktionens side 
lyder STOR TAK til Kurt for hans usynlige men væsentlige indsats. Som ny revisor blev valgt Jørgen 
Nicolaisen, Mausingvej, som havde tilbudt at overtage arbejdet. Også TAK for det. 
 
Under eventuelt blev bladets layout debatteret, idet et forsøg med en helsides annonce fra Scandic og 
lignende vil blive afvist i fremtiden. LIF laver selv deres 4 sider, og her ville Jesper tage kontakt til deres 
grafiker for at opnå en skrift m.m. i stil med det øvrige blad og højere læsevenlighed. Redaktionsgruppen 
har solgt 2 ekstra sider i nærværende blad, og vil vurdere, om der er behov for flere sider i Lokalbladet, hvis 
foreningerne er interesserede. Flere detaljer udsendes senere til alle foreningerne, institutioner og 
menighedsråd. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden, og derefter bød redaktionen på kaffe og kage.              Ref. Luffe 
 
 
 
   
 


