
Referat for generalforsamling for stiftende lokaludvalg 
Mandag den 8. Januar 2018 
Referent Margit Jørgensen 
 
Dagsorden 
 

1. Baggrund for mødet 
2. Orientering om lokaludvalg ved Middelfart Kommune ved Sabine Christensen  
3. Praktisk lokaludvalgsarbejde ved John Brockstedt lokaludvalgsformand Kauslunde( i stedet 

for Karin Rishede) 
4. Gennemgang af forslag til vedtægter 
5. Indstilling/valg af fem medlemmer til bestyrelsen 
6. Det videre forløb 
7. Evt 

 
Der kom ca. 70  til mødet 
 
Ad 1 Baggrund for mødet ved Ole Høyer 
Kommunen ønsker en tættere dialog med borgerne og foreninger i hele kommunen, og samtidig 
styrke det lokale fællesskab. 
 
Ad 2 Sabine fra kommune fortæller bl.a. : 
Om sin rolle som Koordinator for lokaludvalgene. 
Om Formål med udvalg 
At der er etableret 11 lokaludvalg over de sidste 11 år 
Hvordan udvalgene arbejder sammen og deres samarbejdet med kommunen. Det blev præciseret 
at lokaludvalgene er et supplement til de eksisterende organisationer og borger grupper. Og ikke 
et filter.  
 
Ad 3. John Brochstedt  fra Kauslunde lokaludvalg fortæller: 
Hvordan de arbejder i det daglige, herunder definere hvad de enkelte skal gøre   
Hvordan det fungerer i yderområderne 
De mangler hjemmeside 
Har fået gennemfør de får nye veje. 
at lokaludvalget ikke har noget med politik 
Johns indlæg blev rost. 
 
Mellem punkt 3 og 4 var der mange spørgsmål. 
 
Spørgsmål om et lokaludvalg i Middelfart er stort. Måske have 3 lokaludvalg. Hertil blev svaret at 
så skulle der en ny generalforsamling til. 
 
Der blev spurgt om der kunne være andre interessegruppe: Ole Høyer svarede, at der findes 
mange andre udvalg, Handicap, ældresagen etc. 
 



Kan andre interessegrupper arbejde direkte med kommune. Dertil blev der svaret ja af Sabine 
Hvis man har sin egen gruppe- kan man så gå direkte til kommunen. Igen blev der svaret ja af 
Sabine 
Der blev spurgt om kommunale midler. Hvortil der blev svaret, at der var et bagatel beløb pr. År på 
6000 kr. Igen fra Sabine 
 
 
 
Der blev spurgt om lokaludvalg vil være et filter til kommunen. Hertil blev svaret nej af Sabine 
 
Ole Høyer præciserede, at lokaludvalget ikke er en politisk forening. 
 
Steen Dahlstrøm vil rose Ole for godt initiativ 
Lokaludvalget vil gøre Middelfart mere attraktiv 
Der blev fortalt, at alle møder er åbne og der vil blive annonceret via Middelfart kommunes 
hjemmeside. Lokaludvalgets hjemmeside samt ugeaviser. 
 
Steen Dahlstrøm mener at det er positivt at så mange deltager. 
Måske på sigt dele lokaludvalg op i flere udvalg 
Der blev spurgt om domæne. Det vil sige geografisk opdeling. 
 
 
Ad 4 Gennemgang af vedtægter 
 
Formål med lokaludvalget, her blev der enighed om at vælge kommunens standard tekst. 
Der var mange indlæg om størrelse på lokaludvalgets område Der blev foreslået en tredeling. 
Det blev besluttet at bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer og ændring § 2 kun kræver simpelt 
flertal. Samt mindre rettelser i forhold til de fremlagte vedtægter. 
 
Ad 5 
Følgende blev valgt til bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valg til suppleant Hans Jørgen Tarup or Kasper Philbert 
Valg til revisor Inge Lodbjerg 
 
Ad punkt 6 Ingen fra den nye bestyrelse ønskede ordet 
Ad punkt 7 Eventuelt Intet 

Navn  Stemmetal 
Gert Pedersen 11 
Jørgen Olsen 11 
Agnete Damkjær 9 
Kristian Gren 9 
Poul Andersen 3 
Kent Mosgaard 2 
Susan Vangmand 2 


