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Svogerslev Lokalråd  
V I  S A M L E R  D I N  B Y   

 

Referat af den ordinære generalforsamling afholdt 

onsdag den 18. august 2021 kl. 19.00 på Lynghøjskolen. 

 

På grund af Corona restriktioner blev den planlagte ordinære generalforsamling i februar 2021 

udsat til det var muligt at afholde den. 

 

I generalforsamlingen deltog: 

GF Engvangen, GF Søtoften, GF Nordgården, GF Lyngen, GF Svogerslev Nord, GF Kildegården,  

GF Hjørnekilden, Svogerslev Gymnastikforening, KFUM spejderne, Svogerslev Håndbold 

Støtteforening, AB Kongehøjen, AB Vestervang, Svogerslev Boldklub, GF Søbo samt GF Hannebjerg 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Klaus Tange og Henrik W. Pedersen blev valgt som henholdsvis dirigent og referent. 

Indkaldelse til generalforsamlingen skal jfr. vedtægternes afsnit 4.1 ske med 4 ugers 

varsel. Den 2. juli 2021 indkaldtes på lokalrådets hjemmeside og ved mail til 

medlemmerne. Generalforsamlingen er således lovligt varslet. 

   

2. Bestyrelsens beretning 

Tim Bang fremlagde bestyrelsens beretning. 

Beretningen omhandlede bl.a. emner som 

• Pga. afbrændingsforbud og pandemien blev årets Skt. Hans bål i 2020 aflyst og 

tænding af Byens Juletræ ligeledes i 2020 begrænset rent fysisk. 

• Svogerslev Kro – der har været møde i september 2020 med den nye ejer samt de 

tre lokale politikere. De indledende planer for kroen blev drøftet. 

• Helhedsplanen – i samarbejde med Roskilde Kommune arbejdes der fortsat herpå. 

• Runde Rie – blev bygget henover sommeren 2020 finansieret af kommunen. 

• Café Runde Rie – sidst på året påbegyndtes drøftelserne med Naturstyrelsen 

omkring etablering af en café ved Lynghøjsøerne. 

• Hjertestarter ved Lynghøjsøerne – der er ved Tryg Fonden søgt om en hjertestarter 

og den forventes opsat i løbet af efteråret 2021.  
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• Jorddeponi omkring Holbækvejen øst for Svogerslev – Lokalrådet har reageret 

herpå vedr. trafiksikkerheden, ligesom kommunen har reageret under hensyn til 

det landskabsmæssige.   

• Aktivitetscenter ved Lynghøjsøerne – der har igennem lang tid sammen med bl.a. 

kommunen og Naturstyrelsen været arbejdet herpå. Kommunen har nu trukket sig 

fra projektet. 

• Parkering på Lindenborgvej fra rundkørslen mod øst – Kommunen vil opsætte 

kantpæle på strækningen samt henvise til områdets parkeringspladser. 

• Flere møder med byens politikere samt kommunens embedsfolk. 

• Tunnelprojektet ved overgangen over Lindenborgvej til søerne. Projektet kan ikke 

gennemføres som planlagt og ændres nu til en sikker-overgang og etableres i løbet 

af 2021. 

Generelt opfordres til åben og positiv dialog på bl.a. FaceBook. Det tjener intet formål at 

”råbe og skrige” på de sociale medier. Vi inviterer i stedet til konstruktive dialoger. 

For 2021 vil det primære fokus være fokus på bedre sportsfaciliteter i byen, fortsat drift af 

Café Runde Rie samt Lynghøjskolens stand.  

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

3. Forelæggelse af regnskab 

Henrik W. Pedersen gennemgik det af bestyrelsen og revisorerne godkendte regnskab, som 

dækkede kalenderåret 2020.  

Årets resultat udgjorde 440,47 kr. med en egenkapital på 15.961,86 kr. og 160.961,86 kr. 

indestående på bank. Hensættelser på 145.000 kr. består dels af 100.000 kr. til et 

muldtoilet ved Lynghøjsøen samt 45.000 kr. til projekter. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

4. Indkomne forslag – herunder evt. nedsættelse af arbejdsgrupper  

Bestyrelsen fik generalforsamlingens opbakning til at nedsætte to arbejdsgrupper: 

• Idrætsfaciliteter i Svogerslev 

• Fortsat drift af Café Runde Rie 

Bestyrelsen havde foreslået ændringer til vedtægternes afsnit 4.1, 4.2, 4.3 samt 6.1: 

• Afsnit 4.1 – ændring således at tal skrives som tal og ikke bogstaver, samt at 

revisorsuppleanter ændres til revisorsuppleant. 

o Opdateret afsnit herefter: 

▪ Lokalrådet ledes af en bestyrelse, der tilstræbes at består af 5 til 7 

bestyrelsesmedlemmer, som vælges på den ordinære 

generalforsamling for 2 år ad gangen, idet der vælges et lige antal i 

lige år og et ulige antal i ulige år. Genvalg kan finde sted. 

Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af februar måned. 

Generalforsamlingen indvarsles mindst 4 uger før på Lokalrådets 

hjemmeside. På generalforsamlingen vælges efter samme regler 

også 2 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer samt 1 

revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv og er 

beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 
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Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, overtages det 

afgående bestyrelsesmedlems anciennitet. 

• Afsnit 4.2 – ændring således at bestyrelsen kan indstille endnu ét 

bestyrelsesmedlem fra samme medlemsforening til valg på generalforsamlingen til 

bestyrelsen. 

o Opdateret afsnit herefter: 

▪ Stemmeret på Lokalrådets generalforsamling(er) har Lokalrådets 

medlemmer (se pkt. 3.1) hver 1 stemme. (Stemmeretten forudsætter 

betalt kontingent.) Valgbarhed forudsætter, at man er medlem af en 

af de tilsluttede medlemsforeninger eller institutioner m.fl. Der kan 

vælges ét bestyrelsesmedlem fra hver enkelt tilsluttet 

medlemsforening, men bestyrelsen kan herudover indstille endnu ét 

bestyrelsesmedlem fra samme medlemsforening til valg på 

generalforsamlingen til bestyrelsen. 

• Afsnit 4.3 – ændring således at motiverede forslag inkl. vedtægtsændringer 

skriftligt skal overdrages til formanden 2 uger før generalforsamlingen, og at 

modtagne forslag skal fremsendes til medlemmerne 1 uge før generalforsamlingen. 

o Opdateret afsnit herefter: 

▪ Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest med udgangen 

af februar. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Her aflægges beretning og regnskab, som følger kalenderåret, i 

revideret stand. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig 

uanset de mødtes antal. Endvidere fremlægges til orientering budget 

for den kommende periode. Motiverede forslag inkl. 

vedtægtsændringer til beslutning skal behandles, hvis de af en 

stemmeberettiget skriftligt er overdraget formanden for bestyrelsen 

mindst 2 uger før generalforsamlingen. Én uge før 

generalforsamlingen udsendes forslagene til medlemmerne, og 

opslås på hjemmesiden. 

• Afsnit 6.1 – ændres således at det beskrives at lokalrådets virksomhed hviler 

økonomisk på kontingenter fra de tilsluttede medlemsforeninger, diverse offentlige 

og private tilskud samt lokalrådets aktiviteter. 

o Opdateret afsnit herefter: 

▪ Lokalrådets virksomhed hviler økonomisk på kontingent fra de 

tilsluttede medlemsforeninger, diverse offentlige og private til samt 

lokalrådets aktiviteter. Kontingentet fastsættes efter bestyrelsens 

indstilling hvert år på generalforsamlingen. 

 

Ændringsforslagene blev vedtaget.  

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet fastholdes på 400 kr. pr. kalenderår. 

 

6. Budget til orientering 

Henrik W. Pedersen gennemgik budgettet for 2021, som viste et resultat på 2.200 kr. 

 

Herefter blev budgettet godkendt. 
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7. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt 

revisorsuppleant(er)  

Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer. 

Michael Højbjerg og Henrik W. Pedersen blev genvalgt. 

Ole Højlund og Jesper Schultz blev nyvalgt.  

Bestyrelsen består herefter af: 

Tim Bang, Henrik W. Pedersen, Henriette Moesby, Michael Højbjerg, Jacob Reimert, 

Ole Højlund samt Jesper Schultz 

 

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.  

John Jacobsen samt Hans Hansen blev genvalgt. 

Valg af 2 revisorer. 

Steen Hegnet Knudsen blev genvalgt, og Jens Ole Pihl-Andersen blev nyvalgt. 

Valg af revisorsuppleant. 

Carsten Hogstad blev genvalgt. 

 

8. Eventuelt 

Tim Bang orienterede om Café Runde Rie (CRR), som åbnede den 1. april 2021.  

Nedlukning for vinteren planlægges til ved udgangen af uge 42.  

CRR har registreret omkring 45 frivillige, som sørger for åbning/lukning samt salget. 

Der forventes et pænt overskud, som skal gå til projekter mv. i og omkring 

Svogerslev. 

I løbet af september bliver der udarbejdet retningslinjer for arbejdsgruppen samt for 

principper for anvendelse af overskuddet fra CRR.   

 

 

 

 

Klaus Tange takkede for god ro og orden – og ophævede generalforsamlingen kl. 21:00.   


