
 
 

Referat fra Generalforsamling 21. april 2022 
 
Dagsorden jf. vedtægterne. 
 
1. Valg af dirigent 

Lokalrådet foreslog Alik Weintraube 
A.W. blev valgt med applaus. 
Dirigenten fastslog, at da der ikke var nogen tidsfrister for offentliggørelse af generalforsamlingen, 
samt at indkaldelsen var sket den 30. marts 2022 i Hjerting Posten og på foreningens hjemmeside den 
21. marts 2022, var der indkaldt rettidigt. 
Med hensyn til forslag var der i de eksisterende vedtægter ikke angivet nogen tidsfrist, hvorfor det 
indkomne forslag måtte anses for rettidigt indkommet.  
Generalforsamlingen kunne herefter gennemføres i overensstemmelse med dagsordenens punkter. 
Dirigenten gav herefter ordet til Lokalrådets formand Lise Retbøll 

2. Formandens beretning 
Formandens beretning omhandlede nogle af de 3 vigtigste opgaver, som Lokalrådet havde beskæftiget 
sig med i den forgangne periode, herunder 
Helhedsplanen for Ådalen specielt den manglende fremskaffelse af midler til gennemførelsen, samt 
brugen af de allerede bevilgede midler til gennemførelse af et helleanlæg ved 
Gravlundvej/Hjertingvej. 
Rema 1000 på Parkvej, Lokalplan med omdannelse til lokalcenter for 8 villaer. 
Posthusgrunden, ændring af lokalplanen fra lettere erhverv til lokalcenter med mulighed for 
boligbebyggelse. 
Afklaring af forholdene for Sædding Bibliotek. 
Badeforholdene ved Sædding Strand. 
Lokalrådet holder det politiske system fast på de uafklarede forhold, ligesom vi er kommet med 
indsigelser i forbindelse med den nye Kommuneplan 2022 – 2034. 
Formanden takkede sine lokalrådsmedlemmer for den store arbejdsindsats, der var ydet. 
Beretningen blev godkendt. 

 
3. Fremlæggelse af regnskab 

Kasserer Max B. Frederiksen gennemgik hovedtallene i regnskabet for 2021 og gjorde opmærksom 
på, at der ekstraordinært var ydet et kommunalt tilskud til driften på 5.000 kr. 
Sarah Nørreris oplyste, at det ekstraordinære tilskud var en uddeling af overskydende penge på 
lokalrådskontoen som følge af den situation , som COVID-19  havde medført, idet lokalrådene havde 
haft et mindre aktivitetsniveau. 
Regnskabet blev godkendt, og sendes ind til Esbjerg Kommune for endelig godkendelse. 
 

4. Valg til Lokalråd 
Dirigenten oplyste, at da der var indkommet forslag til ændring af valgproceduren under indkomne 
forslag, ville det være en god idé at udsætte valghandlingen til efter behandlingen af det indkomne 
forslag, hvilket generalforsamlingen accepterede. 
 

 
5. Indkomne forslag 

§3 Lokalrådets sammensætning: 



 
5 medlemmer vælges for en periode på 2 år. 
1 suppleant vælges for 2 år. 
Suppleanten kan inddrages i rådets daglige arbejde uden stemmeret.  
Lokalrådet vælges af generalforsamlingen. 
Ændres til 
§3 Lokalrådets sammensætning:  
Lokalrådet består af 5 medlemmer. 
I lige år vælges 2 medlemmer for en periode på 2 år. 
I ulige år vælges 3 medlemmer for en periode på 2 år. 
1 suppleant vælges for 2 år. 
Suppleanten kan inddrages i rådets daglige arbejde uden stemmeret.  
Lokalrådet vælges af generalforsamlingen. 
 
§6 Kassereren:  
Kassereren fører regnskab over lokalrådets midler. Regnskabsåret følger kalenderåret. Der er 
opfølgning af regnskabet ved hvert lokalrådsmøde. Der søges tilskud ved Esbjerg Kommune. 
Regnskabet følger kommunens praksis gennem anvendelse til administration og ikke til personligt 
tilskud.  
Evt. øvrige midler skaffes via fonde, sponsorer o.l.  
Regnskabet skal godkendes af Esbjerg Kommune.  
Ændres til 
6 Kassereren:  
Kassereren fører regnskab over lokalrådets midler. Regnskabsåret følger kalenderåret. Der er 
opfølgning af regnskabet ved lokalrådsmøderne en gang i kvartalet. Der søges tilskud ved Esbjerg 
Kommune. Regnskabet følger kommunens praksis gennem anvendelse til administration og ikke til 
personligt tilskud.  
Evt. øvrige midler skaffes via fonde, sponsorer o.l.  
Regnskabet skal godkendes af Esbjerg Kommune. 
 
Forslaget blev enstemmigt godkendt, hvorfor dirigenten foreslog, at vi sprang punktet evt. over og tog 
det under evt. på den ekstraordinære Generalforsamling 

 
 
Ekstraordinær Generalforsamling 2022 
 
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til den ekstraordinære Generalforsamling var sket rettidigt, og 
henviste til, at indkaldelsen var sket sammen med indkaldelsen til den ordinære Generalforsamling. og 
meddelte herefter, at da der kun var et punkt, der skulle behandles, kunne vi gå til behandlingen heraf. 
Dirigenten overgav herefter ordet til H. J. Christensen, der gennemgik det indsendte forslags til rettelser 
til de gældende vedtægter. 
Godkendelse af vedtægtsændring 
 

1. Ændring af §3  
fra 
§3 Lokalrådets sammensætning: 
5 medlemmer vælges for en periode på 2 år. 
1 suppleant vælge4s for 2 år. 



 
Suppleanten kan inddrages i rådets daglige arbejde uden stemmeret.  
Lokalrådet vælges af generalforsamlingen 

 
 
Til 
§3 Lokalrådets sammensætning:  
Lokalrådet består af 5 medlemmer. 
I lige år vælges 2 medlemmer for en periode på 2 år. 
I ulige år vælges 3 medlemmer for en periode på 2 år. 
1 suppleant vælges for 2 år. 
Suppleanten kan inddrages i rådets daglige arbejde uden stemmeret.  
Lokalrådet vælges af generalforsamlingen. 
 
§6  
Ændring fra: 
§6 Kassereren:  
Kassereren fører regnskab over lokalrådets midler. Regnskabsåret følger kalenderåret. Der er 
opfølgning af regnskabet ved hvert lokalrådsmøde. Der søges tilskud ved Esbjerg Kommune. 
Regnskabet følger kommunens praksis gennem anvendelse til administration og ikke til personligt 
tilskud.  Evt. øvrige midler skaffes via fonde, sponsorer o.l.  
Regnskabet skal godkendes af Esbjerg Kommune.  
Til 
6 Kassereren:  
Kassereren fører regnskab over lokalrådets midler. Regnskabsåret følger kalenderåret. Der er 
opfølgning af regnskabet ved Lokalrådsmøderne en gang i kvartalet. Der søges tilskud ved Esbjerg 
Kommune. Regnskabet følger kommunens praksis gennem anvendelse til administration og ikke til 
personligt tilskud.  
Evt. øvrige midler skaffes via fonde, sponsorer o.l.  
Regnskabet skal godkendes af Esbjerg Kommune.  

 
Dirigenten bad de tilstedeværende om at tilkendegive om forslaget kunne godkendes. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
Da den endelige vedtagelse kræver godkendelse af Esbjerg Kommune, pålægges Lokalrådet at indsende 
ændringerne til godkendelse, og først herefter vil de være gældende. 
 
Dirigenten kunne således konstatere, at vedtægtsændringen både på den ordinære Generalforsamling og 
på den ekstraordinære Generalforsamling var blevet godkendt, ville han gå videre med det udsatte punkt 
på den ordinære generalforsamling om valget til det nye lokalråd. 
 
Dirigenten meddelte at vi herefter kunne gå til valghandlingen. 
Valg til lokalrådet 
På valg Jarl Thiesen  Modtager genvalg 
er der andre forslag? Det var der ikke. 
valgt med Applaus 
På valg Freddy S. Christensen Modtager ikke genvalg 
Lokalrådet foreslår Sarah Nørris  
Er der andre forslag? Det var ikke tilfældet 
Sarah Nørris blev valgt med applaus. 
 



 
Valg af Suppleant 
Lokalrådet foreslår Peter Rønn 
er der andre forslag? 
Det var ikke tilfældet. 
Peter Rønn blev valgt med applaus 
 
Evt. 
Der blev spurgt om, der var et organiseret samarbejde med andre lokalråd. 
Formanden svarede, at det var forsøgt, men med den måde, som de enkelte lokalråd i kommunen agerer 
på, har det ikke været muligt at får etableret et sådant organ, Lokalrådet samarbejder således kun med de 
øvrige lokalråd, når vi har fælles interesse. 
 
H. J. Christensen oplyste, at der ville komme flere forslag til vedtægtsændringer allerede på den næste 
generalforsamling vedrørende fristen for indkaldelse til generalforsamlingen. 
 
Der blev spurgt, om der ikke også ville komme forslag til tidsfrister for indkomne forslag, og det lovede 
lokalrådet, at det også ville blive medtaget. 
 
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden på både den ordinære og den ekstraordinære 
generalforsamling og gav herefter ordet til formanden. 
 
Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og overrakte dirigenten et par 
flasker vin, Formanden takkede derefter for fremmødet og den gode stemning og de input lokalrådet har 
fået og ønskede alle en god hjemtur. 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Dirigent Alik Weintraube 
 
 
 
_____________________________________ 
Formand Lise Retbøll 
 
 
Esbjerg d. ____________________ 


