
Referat af Generalforsamling i Øster Vedsted fællesråd. 16. sep. kl. 20:00. 

Niels-Chr. Lausen byder velkommen til 19 fremmødte. 

Valg af dirigent: Thorvald Andersen forsåles og takker for valget, han kan konstatere at 

generalforsamlingen er lovlig indvarslet. 

Formandens beretning: Fællesrådet har i efter året forsøg at indkalde til netværks møde, det viste sig i 

imidlertid at vi i egne rækker ikke kunne gennem føre mødet, plane var at holde det til foråret, men pga. 

Covid 19 valgte vi at aflyse det, vi håber at kunne gennemføre et møde i nær fremtid. 

Info stander ved forsamlingshuset virker fint, men hvad skal der vises på den nu har den samme tekst kørt i 

mere end et år, der skal efter monteres en knap på standeren der gør at der kan skiftes billede, det har vi 

ikke fået lavet endnu. 

Skt. Hans har vi også valget at aflyse, på daværende tidspunkt mener vi ikke det er forsvarligt at samle så 

mange som der kommer til arrangementet. 

Vi i fællesrådet skulle har arbejdet med udkast til evt. byport, velkomst folder til byen, det har vi ikke nået. 

Granly skov. Der er opstillet et toilet i skoven som en del af Landskabsgangen, der bliver flittig brugt, lige 

som shelteren også har været i brug i løbet af sommeren. 

Der er spørgsmål til beretningen og en del debat om at Fællesrådet ikke har nået ret meget, vi kan kun 

tagen denne kritik til efterretning. 

Beretning godkendt. 

Regnskab: Ved Karin Jensen. Godkendt. 

Indkommende forslag: Vi har ikke modtaget nogle forslag. 

Fastsættelse af kontingent: Kontingentet er forsat 200.- Kr. 

Buget og godkendelse heraf: vi har ikke fået opdateret budgettet siden foråret, det er en forglemmelse. 

Buget godkendt. 

Valg til fællesrådet: Benny Rasmussen ønsker ikke genvalg, genvalg til Benny Nielsen. Bestyrelsen består af 

Mikkel Nielsen, Benny Nielsen, Jan Skovby og Niels-Chr. Lausen. 

Valg af revisor. Genvalg til Mona Andersen 

Evt. Samle foreninger til møde i et netværk. 

Thorvald Andersen afsluttede generalforsamlingen, her under tak til Benny Rasmussen for det arbejde han 

har lagt i bestyrelsen. 

 

 



 

 


