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Tappernøje den 19. okt. 2020
Referat af Generalforsamling i Lokalrådet for Everdrup, Tappernøje, og Snesere sogne
Mandag den 5.10.2020, Kl 19 i Everdrup Samlingshus.

Lokalrådet bød velkommen og startede med at finde stemmetællere
1. Til stemmetællere blev valgt Lis Nielsen og Elise Olsen
2. Som dirigent blev der foreslået Niels True, som blev valgt
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og derfor
beslutningsdygtig, da den er indvarslet på hjemmeside mv.
Det konstateredes også at generalforsamlingen pga. Covid-19 først er afholdt senere end
vedtægterne foreskriver, der var tidligere indkaldt til geneforsamling som blev aflyst.
Ordet overlades til Næstformand, da formanden ikke var til stede pga. sygdom
3. Formandens beretning, oplæst af næstformanden.
Bemærkning fra Ole Nielsen: Lokalrådets hjemmeside er gået i stå, fordi ingen har afleveret
materiale til hjemmesiden. Dette beklagedes; man vil fra lokalrådet fremover være
opmærksomme på bedre info.
Ole vil fortsat gerne administrere hjemmesiden, og vil nu stille op til Lokalrådet, for at kunne
sikre den nødvendige information.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og vedlægges som Bilag I.

4. Årsregnskabet, blev gennemgået af Kassereren.
Bemærkning fra Else: Trykfejlen 2018 rettes til 2019.
Årsregnskabet blev herefter godkendt, og vedlægges som Bilag II.
5. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen
Bemærkning: Efterlysning af svar fra Lokalrådet, på skriftlig henvendelse vedr. et ønske om
etablering af ‘2 i 1 vej’ på Korskildevejen.
Henvendelsen har været på Lokalrådets sidste møde: Rådet støtter forslaget, men er ikke
bemyndiget til at beslutte den slags. Der vil blive sendt svar på henvendelsen.
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
(Rådet kan bestå af 3-11 medlemmer. Har til nu haft 9 medlemmer)
Else Sofie Jensen og Mogens Hansen var på valg, og ønskede ikke at genopstille.
Desuden har Kirsten Reuter måttet trække sig fra rådet.
Anne Grete Kamilles, Lars Rugaard og Pernille Haagensen blev genvalgt.
Charlotte Roest, Peter Thorslund, og Preben Rasmussen fortsætter i rådet,
som nye medlemmer blev Ole Nielsen og Anja Jochimsen valgt ind.
Marlene Nyborg fortsætter som 1. suppleant,
Anette Borberg Jensen blev valgt som ny 2. Suppleant (i stedet for Anja J.).
Bemærkning: Der blev nævnt en idé til en vedtægtsændring; så rådets formand kan få
dobbelt stemme, ved lige antal i rådet. Forslaget vil blive diskuteret i rådet.
Valg til revisorer
Som revisorer blev Lis Nielsen og Merete Carlsen genvalgt

7. Eventuelt
tak til afgående medlemmer
“Musik over Præstø Fjord” måtte aflyses i år pga. Coronaen; men TAK til Næstved
Kommune, for at have givet tilskud alligevel, til børnemusikarrangement
MoPF kommer igen: 5.-8. august 2021! - I henhold til regler Byfest også aflyst i år, - håber det må lykkes i 2021
Det er blevet dyrt at annoncere i Ugeavisen, så der blev diskuteret forskellige andre
muligheder for indkald til generalforsamling fremover; Facebook, men f.eks. også fysiske
opslag og uddeling af indkaldelser.
Grundet corona forsinkelsen af denne generalforsamling, er der kort til næste
generalforsamling, som ifølge vedtægterne skal afvikles i 2. kvartal.
- Man kunne evt. overveje om det skulle ændres til generalforsamling hvert andet år?
Det kunne overvejes om næste generalforsamling skulle være på biblioteket? (Gratis!)

Dirigenten overlader herefter ordet til næstformanden, som afslutter generalforsamlingen

__________________
Dirigent Niels True

_____________________
Referent Anja Jochimsen
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