
Generalforsamling i Vestermose Lokalråd 24. februar 2014 
Afholdt i aulaen på Vestermose Natur- og Idrætsfriskole 
 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
Tine 
Dorrit og Therese 
 
2. Valg af referent 
Pia 
 
3. Formandens beretning v/ Anja Krag 
Siden sidst arbejdet med områdets udvikling og sammenhold. Et år med op ad bakke i forhold til at blive 
hørt i kommunalt regi. Farvel til 1 medlem og begge suppleanter - givet udfordringer med hænder. 
 
Rimeligt tilfredse med arrangementer og udfordring af kommunen i forhold til bl.a. kommuneplantillæg. 
 
Sct. Hans Aften sammen med idrætsforeningen. Fællesspisning stor succes med 120 deltagende. 
3 sommer picnics i Skoleskoven, Nordrup og Madslunde. God måde at møde medborgere og lokalrådet. 
Kun Nordrup, som blev afholdt sammen med menighedsrådet, var et tilløbsstykke.  
2 høringssvar om vindmølleplanen. Desværre uden, at det gav ændring i vindmølleplanen. 
Møde i efteråret med Sten Knuth - bl.a. idéer i forhold til lokalområdet, infrastruktur, bosætning m.v.  
Udvalg for landdistrikt ... i Slagelse Kommune. 
Dragefestival i oktober - vinden kom først lige inden start... Tak til friskolens bestyrelse for hjælp. 
2 arrangementer hos Grønbech Biler for kvinder. 
Lokalrådet er ved at skabe kontakt til områdets øvrige foreninger og klubber o.l. Fælles aktivitetskalender 
på "Vestermoseportalen". 
 
Årets aktiviteter: 
Sct. Hans Aften, picnics, dragefestival. 
 
En stor tak til Anita for deltagelse og kæmpe arbejde gennem mange år. 
 
Bemærkninger til formandens beretningen: 
Husk kontakt til kommunens borgerkontaktperson. 
Busplaner - Anja redegjorde for Lokalrådets indsats i forhold til busplaner. Herunder ruter og tider. 
Telefonbog indeholder ikke kort over hele kommunen. 
Forslag om føler til Ørslev skolebørn. Friskolen har allerede fokus på at skaffe flere elever. 
Fokus på EU LAG-midler til støtte af landdistriktstiltag. 
Nedrivningspulje - fokus på nedrivningsmodne ejendomme 
 
4. Godkendelse af regnskab v/ Martin Appel  
Regnskabet blev godkendt. 
 
5. Vedtægtsændringer 
Der er ikke kommet forslag til ændring af vedtægterne Anja orienterede om tanker i forhold til ændring af 
vedtægter næste år. Lokalrådet omfatter bl.a. Kassebjerggårdudstykningen. Dette behandles på 
grundejerforeningernes generalforsamlinger. 
 



6. Valg af Lokalråd og suppleanter 
 a. Valg af stemmetællere 
 b. Valg af 3-5 lokalrådsmedlemmer - Anja, Tine og Anita er på valg. Anja og 
 Tine modtager genvalg 
  
 Valgt: 
 Anja, Tine, Anna Müller 
  
 c. Valg af 1-2 suppleanter 
  
7. Valg af revisor - Heidi modtager genvalg 
 Genvalg 
 
8. Indkomne forslag  
Der er ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. 
 
9. Eventuelt  
Efter idrætsforeningens generalforsamling 
 


