
Landsbyforum i Ringsted 

 

Generalforsamling mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 

Sted: Sneslev Forsamlingshus, Haslevvej 342, Sneslev, 4100 Ringsted 

 

Dagsorden: 

1 Valg af dirigent  
2 Valg af referent 
3 Valg af stemmetællere 
4 Formandens beretning 
5 Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse 
6 Indkomne forslag 
7 Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde 
8 Fastsættelse af kontingent for medlemmer og støttemedlemmer 
9 Præsentation af de af lokalrådene forud valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
10 Valg af revisor og revisorsuppleant 
11 Eventuelt 

Der serveres kaffe/te, øl og vand. 

Udvidelse af bestyrelsen 

Der bliver på denne generalforsamling under punkt 6 fra den nuværende bestyrelse lagt op til 
en udvidelse af bestyrelsen, således at den fremover vil bestå af 10 medlemmer, der 
repræsenterer hvert af de 10 lokalråd, der findes i landområderne i kommunen. 

Denne udvidelse giver god mening og kan ses som en væsentlig styrkelse af både lokalrådene 
og Landsbyforum, især nu, hvor der bliver større behov for dyb lokal indsigt, bred indflydelse og 
alsidige kompetencer i forbindelse med tildeling af midler til de mange gode projekter, der er 
indeholdt i helhedsplanerne. 

Det betyder også, at en tilretning af vedtægterne er nødvendig, så de understøtter tilblivelsen 
og indsatsen af Landsbyforums nye bestyrelse. 

Fristen for indsendelse af eventuelle andre forslag til behandling under punkt 6 udløber den 2. 
marts, hvor de skal være formanden i hænde. 

Der er indkommet forslag til drøftelse under pkt. 6 fra Nordrup/Farendløse Lokalråd. 

 

Referat: 

Alle Ringsted Kommunes 10 lokalråd, undtagen Nordrup/Farendløse, var repræsenteret på 

generalforsamlingen. Desuden deltog nogle få foreninger og et enkelt byrådsmedlem. 

Ad 1  Valg af dirigent 

Tommy Johannessen blev valgt som generalforsamlingens dirigent og konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Ad 2  Valg af referent 

Peter Hansen blev valgt som referent. 

Ad 3  Valg af stemmetællere 

Valg af stemmetællere blev udsat til senere og ville blive aktiveret, hvis der skulle blive behov 

for det. 

Ad 4  Formandens beretning 



Beretningen blev godkendt og vedlægges dette referat. 

Ad 5  Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse 

Regnskabet er revideret og blev godkendt. Vedlægges dette referat. 

Ad 6  Indkomne forslag.  

To forslag var indkommet: 

A) 

Bestyrelsens forslag til nye tilrettede vedtægter, der tilpasses den nye situation med 

Landsbyforums uddeling af midler fra kommunens helhedsplanpulje. 

Vedtægterne blev gennemgået punkt for punkt og i hovedtræk blev følgende 

ændringer/justeringer vedtaget efter afstemning ved håndsoprækning. De endelige og 

godkendte vedtægter vedlægges i sin helhed dette referat.  

§1, §2, §3 og §4. Godkendt som foreslået af bestyrelsen. Ved §3 var der forslag fremme om at 

medlemmers rettigheder burde fremgå. Ved afstemning blev §3 vedtaget uden ændringer med 

14 stemmer for og 5 imod. 

§5 Godkendt som foreslået med følgende ændringer:  

Udgår i tredje afsnit – ”i mindst 1 lokal ugeavis”.  

Stk. 7 første punktum ændres til: ”Bestyrelsesmedlemmer vælges forud af lokalrådene inden 

generalforsamlingen blandt lokalrådenes medlemmer” 

Stk. 8 Udgår ”egne bestyrelses…” 

Stk. 9 Anden linje. ”Kan” ændres til ”Skal”. 

Stk. 10 Tilføjes ”Så vidt muligt”.  

15 stemte for – ingen stemte imod – 5 undlod at stemme. 

§6 blev godkendt med følgende ændringer: 

Stk. 2 ”Kommunikationsansvarlig” ændres til ”Sekretær” 

Stk. 4 Sidste punktum fjernes helt. 

Stk. 14 Udgår helt 

18 stemte for – ingen stemte imod. 

§7, §8, §9 og § 10 blev godkendt. 

De ny vedtægter blev således godkendt. 

 

B) Forslag fra Nordrup/Farendløse Lokalråd. 

Generalforsamlingen gennemgik forslaget afsnit for afsnit og følgende blev konstateret: 

Forslagene fra Nordrup/Farendløse var ikke formuleret som egentlige forsalg, men snarere 

udtryk for holdninger. Som generalforsamlingen opfattede det, var dele af forslaget fra 

Nordrup/Farendløse allerede indarbejdet i de netop vedtagne vedtægter fra bestyrelsen og 

disse tager langt hen ad vejen højde for Nordrup/Farendløses forslag, da der ifølge de nye 

vedtægter netop vælges repræsentanter fra alle kommunens 10 lokalråd. Med hensyn til 

retningslinjerne for udbetaling er dette drøftet på tidligere formandsmøder med deltagelse fra 

alle lokalråd, hvilket har afstedkommet en fælles indstilling til Landsbyforum om at fremsende 

retningslinjerne til Ringsted Kommune. På denne baggrund har Byrådet frigivet midler i 2015 

og fastlagt principper som grundlag for retningslinjer og udbetalinger.   



Efter gennemgangen besluttede generalforsamlingen at forslaget ikke var aktuelt i sin 

nuværende form.  

Ad 7  Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde 

Følgende forslag og kommentarer blev anført under dette punkt: 

- Der bør snarest udarbejdes en brugbar og retvisende medlemsliste. 

- Meget arbejde har i 2014 været indadvendt og rettet imod landdistriktspolitik, 

helhedsplaner, retningslinjer mv. Derfor bør der i 2015 tænkes i udadvendte aktiviteter 

som f. eks. samarbejde med kommunen om markedsføring af landdistrikterne i forhold 

til bosætning. Det kan vi gøre bedst ved at arbejde sammen. 

- Landsbyforum bør lægge pres på det politiske niveau for at får bedre fibernet overalt i 

kommunen – og ikke kun nogle steder. 

- Landsbyforum skal stå for de emner, der går på tværs af landområderne, medens de 

enkelte lokalråd selv skal stå for arbejdet lokalt. 

 

Ad 8  Fastsættelse af kontingent 

Generalforsamlingen fastsatte kontingentet til kr. 0. 

Ad 9  Præsentation af bestyrelsesmedlemmer  

Jævnfør de nye vedtægter blev følgende fra lokalrådene udpeget til bestyrelsen: 

Jystrup  - Leif Gredal  suppleant Niels Bruun de Neergaard 

Ørslev  - Kai Brorson suppleant Kjeld Kamp  

Fjellebro/Kværkeby - Finn Andersen suppleant Jytte Petersen 

Sneslev  - Ib Rod  suppleant Alice Toft Christiansen 

Gyrstinge/Ørslevvester - Bjarne Krog suppleant Jess Friis 

Haraldsted/Allindemagle - Dorte Baggesen suppleant  Gustav Flensborg 

Bringstrup/Sigersted - Larus Ágústsson suppleant Niels Skovgaard 

Vetterslev Høm - Poul Otto Nielsen suppleant Susanne A. Nielsen 

Vigersted  - Peter Hansen suppleant Palle Kristoffersen 

Nordrup/Farendløse - Bo Holst  suppleant  Benny Hansen 

 

Formand m.fl. vælges blandt bestyrelsen på det første konstituerende bestyrelsesmøde. 

 

Ad 10 valg af revisor og revisorsuppleant 

Til revisor blev valgt Tove Modell. 

Til revisorsuppleant blev valgt Tommy Johannessen. 

 

Ad 11 Eventuelt 

Undervejs kom der følgende kommentarer: 

Hjemmeside ser god ud – er lidt langsom.  



Det er et flot arbejde foreningen har gjort i årets løb. Der bakke 100 % op om arbejdet. Pas på 

ikke der kommer for meget bureaukrati. Godt at der evalueres efter et stykke tid. Hvordan 

fjerner vi ”Udkants Ringsted”. Ringsted midt i mulighederne, hvor landområderne er 

mulighederne. 

Referent Peter Hansen, den 17. marts 2015 

Dirigent Tommy Johannessen 

 

 


