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KL. 19.30



Fremmødt:
Omkring 50 interesserede Kliplev Borgere
Landdisstriktskonsulent ved Aabenraa Kommune Karsten Gram
Initiativtagerne Jens Veng og Søren Frederiksen

De to initiativtagere bød velkommen og fremlagde deres ide med at få nedsat et neu-
tralt og udviklingsfremmende lokalråd i byen, og hvilke tanker man havde gjort sig 
omkring dette.
Herefter overtog Karsten Gram ordet, og fortalte om det generelle formål med at have 
et lokalråd, og vigtigheden af dette.

Fra initiativtagernes side fremlagde man et oplæg til foreningen og dets vedtægter, og 
fra de fremmødtes side var der fuld opbakning til at dette oplæg blev igangsat. 
Diskussionen var livlig og meget positiv, og man oplevede god opbakning til det videre 
arbejde.
Så med udgangspunkt i de uddelte vedtægter gik man herefter til generalforsamlingen.
Oplægget til vedtægter blev godkendt af generalforsamlingen, og man kunne igangsæt-
te den foreslåede dagsorden:

1.Valg af dirigent: 
Initiativtagerne foreslog Karsten Gram, der blev valgt uden andre forslag. Dirigenten 
kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2.Der kunne ikke forlægges beretning på foreningens første generalforsamling.

3.Der forelå af gode grunde intet regnskab på 
foreningens stiftende generalforsamling.

4.Der blev fra initiativtagernes side foreslået 100,- kr. for enkeltpersoner og 150 kr. pr 
husstand. Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

5.Valg til bestyrelsen: 
Følgende blev foreslået og valgt uden andre forslag: Thorkild Dahl Sørensen, Eskild 
Thaysen, Anders Jessen, Jens Veng, Ronni Drejer Jørgensen og Søren Frederiksen. Allan 
Jessen Theede var forhindret i at deltage, men blev valgt da han havde givet accept 
herfor forud for generalforsamlingen.

6.Valg af Revisorer: 
foreslået og valgt blev Jacob Jacobsen og Anders Jensen.

7.Behandling af indkomne forslag: udover det fra initiativtagernes indkomne forslag 
til forening, var der ikke kommet andre forslag.

8.Evt. 
Igen en god snak rundt om bordet, og mange gav udtryk for at det var vigtigt og en god 
beslutning med et nyt lokalråd i byen.

Dirigenten kunne erklære generalforsamlingen for afsluttet, og gav igen ordet til Jens 
Veng og Søren Frederiksen, der blot ønskede at takke dirigenten, og alle de fremmødte 
for den gode opbakning.
Kliplev Hallen var vært ved en kop kaffe, og efterfølgende fastsatte den nyvalgte 
bestyrelse dato for konstituering til tirsdag d. 20. Juni kl. 19.00 på Kliplev Hallen
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