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REFERAT 

GENERALFORSAMLING I KLIPLEV LOKALRÅD 

KLIPLEV HALLEN, TORSDAG 18. JUNI 2020 

KL. 19.00 – CA. 20.00. 

 

Formanden for Kliplev Lokalråd, Thorkil Dahl Sørensen bød velkommen til 21 deltagere.  

Han henviste til den udsendte dagsorden, som blev godkendt.  

 

1. Valg af dirigent 

Dennis Wierper blev foreslået – og valgt – som dirigent. Generalforsamlingen blev herefter erklæret 

for lovligt indvarslet.  

 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Thorkil Dahl-Sørensen fremlagde formandsberetningen for året 2019 og frem til i dag.  

 

Han omtalte heri de mange aktiviteter, som lokalrådet har beskæftiget sig med. Han nævnte 

således: 

 Projekt legeredskaber og madpakkehus i Søgård skov 

 Støtte fra SE Vækstpuljen 

 Nyt lærred, doneret af Sydbank til Kliplev Hallen 

 Kliplev kalenderen – med opfordring til at bruge den yderligere 

 Tak til forskønnelsesgruppen for dens arbejde for at gøre Kliplev kønnere – og med særlig 

tak til August Hansen 

 Vi har fået fremstillet 6 blomsterkummer, der nu står og pynter i Kliplev. Kummerne er 

velvilligt støttet af Scancab 

 ”Ren Dag”-arrangementet var blevet aflyst i år 

 Vi havde på et tidspunkt sidste år 238 medlemmer, men er lige nu på 117. Bestyrelsen vil 

bruge den kommende tid på at opsøge folk for at få dem ind som medlemmer. 

 Vi ser på muligheden for evt. at etablere hastighedsbegrænsning på Bjerndrupvej 

 Der kommer inden længe en elektronisk infostander, som bliver stillet op i nærheden af 

DagligBrugsen 

 Bestyrelsen har drøftet, om vi skulle kåre årets ”Klipling”, dvs. en person, der i årets løb har 

ydet en særlig indsats for Kliplev. Pga. corona venter vi dog med dette til næste år. 

 Vedr. LAR-projektet i Kliplev midtby er bestyrelsen tilfreds med, at Arwos efter en del tumult 

har lyttet til de betænkeligheder, der har været – og også at Arwos har fulgt 

betænkelighederne.  

 Bestyrelsen har i årets løb haft den nye udviklingspolitik for Kliplev på dagsordenen. Der har 

været holdt mange møder med kommunen og dens rådgivende arkitektbureau, ligesom der 

har været afholdt borgermøde herom. Projektet er ved at nærme sig sin afslutning. Først 

skal det dog formelt godkendes i København, førend de ca. 5,5 mio. kr. kan frigives til de 4 

delprojekter, der er beskrevet i udviklingspolitikken.  

 Vi drøfter hvad det grønne område ved DSB-banegården kan bruges til, og vi er i dialog med 

DSB herom. 
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 Vi er i dialog med Vejdirektoratet med vores ønske om at få etableret henvisningsskilte til 

motorvejsafkørsel 73. Der er positive signaler herfra. Afkørselsnummer 73 eksisterer pt. 

ikke, efter at afkørslen for år tilbage blev omdannet til et motorvejskryds. 

 

Thorkil rettede en særlig tak til Allan Jessen Thede for dennes indsats i lokalrådets bestyrelse. 

Thorkil takkede herudover alle, der på den ene eller anden måde i årets løb har været med til at 

arbejde for fællesskabet i Kliplev. Han var glad for, at så mange deltager i de etablerede 

arbejdsgrupper, som arbejder med konkrete tiltag til gavn for Kliplev.  

Thorkil oplyste som afslutning på sin formandsberetning, at han efter eget ønske fratræder som 

formand ved bestyrelsens konstituering senere samme aften.  

 

*** 

 

Dennis Wierper gav herefter debatten fri, og der kom følgende bemærkninger fra deltagerne på 

generalforsamlingen.  

 

De var:  

 Ros til bestyrelsen for at foreslå ”Årets borger”. Det er jo de frivillige, der bør hædres, 

mente en mødedeltager. 

 

 Der blev rejst kritik af de arkitekter, der havde deltaget i udviklingsprojektet. I diskussionen 

herom blev det dog understreget, at den proces vi har været igennem er nødvendig for at 

politikerne til syvende og sidst siger ja til projektet i Kliplev.  

 

Endvidere er de mange siders dokumentation nødvendige for at få fonde til at støtte vore 

kommende projekter   

 

 Der blev spurgt ind til, om Kliplev snart får ny asfalt, for det trænger! Søren Frederiksen 

kunne hertil svare, at der inden længe – så snart LAR-projektet er helt færdigt - vil blive 

asfalteret på store dele af Kliplev midtby. Også næste år vil der blive lagt ny asfalt i byen.  

 

Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen. 

 

3. Godkendelse af regnskab  

Kasserer Eskild Thaysen fremlagde regnskabet for 2019, der udviste et årsresultat på kr. 9.752,40. 

Foreningens passiver udgør 105.441,79 kr., heraf udgør egenkapitalen 65.078,79 kr.  

Regnskabet er blevet revideret af de 2 eksterne revisorer uden anmærkninger.  

Der kom et enkelt spørgsmål om, hvorvidt det nye lærred i hallen var lokalrådets ejendom eller 

hallens. Svaret herpå er, at lærredet altid vil blive brugt i hallen, og at det betragtes som en gave 

til hallen - og dermed er hallens ejendom. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt.  
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4. Fastsættelse af kontingent 

Eksil Thaysen fremlagde bestyrelsens forslag til uændret kontingent.  

Kontingentet blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen til også i 2020 at udgøre kr. 150,- 

pr. husstand og kr. 100,- for enkeltpersoner. 

 

5. Indkomne forslag (vedtægtsændringer) 

Bestyrelsen foreslog en ændring i foreningens vedtægter, hvorefter der i § 9 om bestyrelsens 

størrelse tilføjes et nyt ord, nemlig ”minimum” - før ”7 personer”. 

  

Forslaget er stillet, fordi bestyrelsen har ønske om - i givet fald - at tilknytte et yderligere antal 

personer til bestyrelsesarbejdet. 

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen med den tilføjelse, at når der sker valg til 

bestyrelsen, vil der i ulige år være valg af minimum 3 personer til bestyrelsen, mens der i lige år 

vil være valg af minimum 4 bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen består herefter altid af minimum 7 personer. 

 

 

6. Valg til bestyrelsen  

Der var 3 medlemmer på valg til bestyrelsen, nemlig Søren Frederiksen, Allan Jessen Thede og 

Eskild Thaysen.  

Allan Jessen Thede ønskede ikke at modtage genvalg.  

 

Søren Frederiksen og Eskild Thaysen blev begge genvalgt. Som nyt bestyrelsesmedlem blev 

foreslået og valgt Hanne Lorenzen.  

 

 

7. Valg af op til 2 suppleanter 

Valgt blev Mona Lessow og Mette Kryhlmand. 

 

 

8. Valg af 2 revisorer 

I 2019 var revisorerne Jacob Jacobsen og Svend Aage Slothuus. Begge indvilgede i at fortsætte, og 

de blev enstemmigt genvalgt for 2020. 

  

9. Valg af op til 2 suppleanter som revisorer 

Dan Jacobsen og Anders Jensen blev valgt som revisorsuppleanter. 
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10. Eventuelt 

Der kom enkelte emner op under dette punkt, her gengivet i stikordsform: 

 Hvilke ideer har bestyrelsen til DSB-arealet ved banegården? 

Thorkil svarede hertil, at vi mangler en tilbagemelding fra DSB om hvorvidt vi må bruge 

området, fx at renholde det, sætte bænke op o.lign. Bestyrelsen har ikke pt. nogen færdig 

plan herfor. 

 

 Der blev spurgt, om de penge der ligger i de 4 dele af udviklingsprojektet er låst fast? Kan 

pengene med andre ord flyttes lidt rundt?  

Thorkil svarede, at de penge vi har fået jo ikke rækker til færdiggørelse af alle projekter og 

at bestyrelsen derfor skal søge fonde. Men han understregede dog, at de enkelte beløb godt 

kan flyttes rundt mellem de 4 områder.  

 

 Bestyrelsen blev rost for at have rejst spørgsmålet om den manglende henvisning til 

motorvejsafkørsel 73 på E45. 

Dennis Wierper konstaterede, at der ikke var flere der ønskede ordet. Han afsluttede derfor 

dirigentjobbet ved at give ordet til formanden. Thorkil takkede Dennis for dennes dirigentrolle, og 

han sluttede mødet med at ønske alle en god sommer.   

  

Referent: Anders Jessen, 21. juni 2019 


