
Referat fra generalforsamling 30. juni 2021

Generalforsamlingen blev afholdt på Marsvinet og Lokaludvalget var vært med forplejning og drikkelse.

Pkt. Emne Kommentar

1 Valg af dirigent og referent Kent Moesgaard blev valgt som dirigent

Kristian Gren blev valgt som referent

Kent bemærkede, at generalforsamlingen var varslet i 

tide

2 Godkendelse af dagsorden Godkendt

3 Valg af stemmeudvalg på to personer Chandre Simanowsky og Charlotte Skovby blev valgt

4 Formandens beretning Beretning vedlagt som bilag

o Generelt et underligt år qua Covid-19

o Flere tilløb til aktiviteter, der ikke blev til noget

o Februar: Møde om ny tele-taxa ordning 

organiseret af Birthe Lauring med fin tilslutning

o Mar. 2020:  Danmark på stand-by

o Nov. 2020: Oplæg til generalforsamling, men 

måtte aflyses pga. Covid-19 + aflysning af best. 

møder

o Udtrådte af bestyrelsen:

o Hans Jørgen Taarup Nielsen

o Michael Gasberg

o Suppleant Kasper Philbert

o Nytilkomne i bestyrelsen

o Birthe Lauvring

5 Ad hoc udvalgenes beretning Ikke noget at berette

6 Regnskab og budget Regnskab godkendtes



Pkt. Emne Kommentar

7 Indkomne forslag Ingen indkomne forslag

8 Valg til bestyrelses,  suppleanter og revisor Kommentar: Oprindeligt skal vi vælges ”forskudt” for 

hhv. 1 og 2 år, så der hele tiden er overlap mellem nye 

og gamle medlemmer.

o Nuværende medlemmer der er på valg er alle 

genvalgt

Birthe gjorde opmærksom på, at vi også skal vælge 

suppleanter
o Mette Møller Andreasen meldte sig til den ledige 

plads i bestyrelsen. Kontaktoplysninger: 
mettemoellerandreasen@yahoo.dk

o Palle Skovby meldte sig som suppleant.
kontaktoplysninger: pskovby@gmail.com

o Chandra Simanowsky meldte sig som suppleant
kontaktoplysninger: chan.sima@outlook.dk

o Revisor Inger Lodberg modtog genvalg

9 Eventuelt Jørgen orienterede kort om lokaludvalgets arbejde

Poul orienterede om, at vi bl.a. har påvirket holdninger 
til trafikområdet f.x. ift. chikaner på Strandvejen m.v.

Mødeaktiviteter ca. seks gange om året – lidt 
forberedelse ift. de emner, der kommer ind fra bl.a. 
kommunen og deltagelse i dialogmøder

Chandra spurgte om vi kunne påvirke fx forhold på 
Fænøsund bl.a. støj fra både og jetski – det er mere en 
politisag

Middelfart den 30. juni 2021

Kristian Gren
Referent
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Formandens beretning 2020

Årets 1. bestyrelsesmøde afholdtes den 30. januar 2020, hvor der forinden var blevet arbejdet
på at få kontakt til en lang række af byens foreninger, med henblik på at igangsætte et samarbejde.

Den 26. februar 2020 arrangerede Lokaludvalg for Middelfart By - ført an af Birthe Lauring - et meget 
givende informations møde omkring de nye teletaxa-ordninger. På mødet fik Lokaludvalgets formand, 
Jørgen Olsen lov til kort at præsenterer lokaludvalget og dets virke.

Så kom Covid-19 og alt blev sat på stand by.

Lokaludvalget mødte igen den 26. november 2020 hvor en generalforsamling for 2020 blev planlagt til 
afholdelse i januar 2021.

Men, men, men så kom Covid-19 igen og den planlagte generalforsamlingen måtte , ligesom vores 
bestyrelsesmøder aflyses.  

Farvel til Hans-Jørgen Tarup Nielsen, Michael Gasberg og Kasper Philbert
En stor tak til Hans Jørgen, Michael og Kasper for at deltage i Lokaludvalgets arbejde.

Velkommen til Birthe Lauring

Efter Michael Gasbergs udtrædelse af Lokaludvalg for Middelfart By indtrådte 1. suppleant Birthe Lauvring 
i Lokaludvalget.

Vi håber, at vi i mange år for glæde af Birthes energiske og vedholdende væsen. 

Med håbet om at friske og ligeså engagerede personer som de afgående medlemmer af bestyrelsen, 
står klar til at tage en tørn for vor dejlige by.

Til sidst vil jeg afslutte min beretning, og indstille den til generalforsamlingens godkendelse. 

Middelfart den 30 juni 2021

Jørgen Olsen
Formand


