
Referat fra generalforsamling i Pedersker 

Lokalforening den 29/3-2016 

 

Ifølge vedtægterne blev nedenstående dagsorden behandlet: 

 

1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. 

 Som dirigent blev valgt Britta Kofoed 

 Som sekretær blev valgt Lone Soelberg 

 Som stemmetællere blev valgt Keld K. Jensen og Anker Munch 

  

2. Beretning ved formanden. 

 Kaj redegjorde for de mange aktiviteter der traditionen tro afholdes i 

løbet af året. Her kan nævnes kalkning af møllen, Mølledag, Skt. Hans 

bål, kræmmermarked, grill i Lynggårdsskoven og julearrangement med tur i 

skoven og tænding af juletræ. Herudover har der været fællesspisninger 

incl. en stor udsolgt jubilæumsfest i Samlingshuset med live-musik. 

 Der blev udtrykt en stor tak til alle frivillige, der i årets løb har 

bidraget med stort og småt i forbindelse med lokalforeningens 

arrangementerne. 

 Lokalforeningen har i året været involveret i fire indsamlinger  

 Kræftens Bekæmpelse, Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors og Folkekirkens 

nødhjælp. 

 Lokalhistorisk arkiv kører godt med Jytte, John, Karin og Bent. 

 Datastuen kører fast mandag formiddag med Dan og Solveig som 

undervisere. Torsdag eftermiddag har været midlertidig lukket på grund 

af for få brugere, men er genopstået i forbindelse med at der er kommet 

flygtninge til byen. Det er blevet et samlingssted, hvor vi som 

lokalsamfund kan byde de nye beboere velkommen til Pedersker. Der bliver 

snakket over en kop kaffe. Herudover kan der være brug for hjælp til 

computer eller til øvrige spørgsmål. 

 Der er i år indkøbt nogle flotte kræmmerhuse med lys i til 

juleudsmykning i Hovedgaden. 

 Formanden efterlyser idéer til nye fremtidige arrangementer. 

 Med det nye tilskud fra kommunen, står vi selv for indkøb af blomster  

til vores blomsterkasser. Blomsterne har været rigtig fine i sommeren 

2015. 

 Der har været en del opgravning i Pedersker de seneste måneder. Det har 

indtil videre været nye kloakrør og nu er turen kommet til fibernet. 

Hvis der kommer tilmeldinger nok, vil næste projekt være fjernvarme ved 

OK Entreprise.  

 Der sælges igen huse i Pedersker. Der står ikke længere så mange til 

salg. 

 En generel opfordring til oprydning omkring vores huse. Det er altid 

rart at byde gæster og turister velkommen til en pæn by. 

 Som afslutning en tak til alle frivillige kræfter og til bestyrelsen for 

deres arbejde i året der er gået. 

 

Kommentarer til beretningen: 

 Ønske om flere opslag på hjemmesiden ved arrangementer, herunder 

generalforsamlingen. 

 Evt. starte en påsketradition. 

 Det kan være meget svært for flygtningene at få ID-kort eller pas på BRK. 

 Det kan i år blive en udfordring, at mølledagen ligger i samme uge som 

Folkemødet. 



 

3. Regnskab ved kassereren. 

 Regnskabet for Møllen balancerer med et lille overskud på 337 kr. 

 Regnskabet for Lokalforeningen balancerer med et overskud på kr. 11.194. 

 Begge regnskabet blev godkendt. 

 

 

4. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter samt turudvalg.  

 

 Valg til formand: Kaj Jørgensen blev genvalgt. 

 Valg til sekretær: Det har ikke været muligt at få en tilkendegivelse 

fra den nuværende sekretær om hun ønsker at modtage genvalg. Derfor 

giver generalforsamlingen bestyrelsen bemyndigelse til snarest muligt at 

finde en sekretær. 

 Valg af bestyrelsessuppleanter: Jytte Thesbjerg og Preben Espersen blev 

genvalgt. 

 Valg til turudvalg: Keld Kofoed Jensen og Anette Mørkhøj blev genvalgt. 

 

5. Valg af revisorer og revisorsuppleant. 

 

 Valg til revisor: Kirsten Harboe blev genvalgt. 

 Valg til revisorsuppleant: Hanne Hansen blev genvalgt. 

 

6.  Nye foreninger eller interessegrupper med ret til bestyrelsesplads – samt 

foreninger, der ønsker at udtræde af Lokalforeningen. 

 

 Ingen henvendelser om bestyrelsespladser. 

 

7. Indkomne forslag! (Forslag afleveres til formanden senest 3 dage før 

generalforsamlingen) 

 

 Ingen indkomne forslag. 

 

 

8. Eventuelt. 

 

 En kæmpe stor ros til det store stykke arbejde Kaj Jørgensen ligger i 

Pedersker Lokalforening. 

 Bestyrelsen arbejder i nærmeste fremtid med en ny velkomstbrochure, som 

 fortæller lidt om hvad der sker i Pedersker. 

 

Herefter var foreningen vært ved en kop kaffe. 

 

 

31.03.16 

Lone Soelberg 

Referent 


