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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 

tirsdag den 15. marts 2022 kl. 19.30 på Svogerslev Kro.  

 

I generalforsamlingen deltog: 

GF Engvangen, GF Søtoften, GF Nordgården, GF Svogerslev Nord, GF Kongehøjen,  

GF Hjørnekilden, GF Langengen, GF Lyngen, Svogerslev Gymnastikforening, KFUM spejderne, 

Svogerslev Håndbold Støtteforening, AB Kongehøjen, LF Brønsager 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 9. februar 2022 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 

• Corona lammede igen store dele af året. 

• Stk. Hans bål blev gennemført med nogle restriktioner. 

• Byens Juletræ blev tændt planmæssigt uden restriktioner. 

• Café Runde Rie åbnede ved Lynghøjsøerne den 1. april 2021 og lukkede igen 

medio oktober. Resultatet var tilfredsstillende og vi åbner den igen til Påsken 2022.  

• Hjertestarter blev opsat ved Café Runde Rie.  

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

• Flere møder med byens politikere samt kommunens embedsfolk. 

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

gennemføres som planlagt og blev ændret til en sikker-overgang. 

For 2022 vil det primære fokus være fokus på bedre sportsfaciliteter i byen, fortsat drift af 

Café Runde Rie, seniorboliger/bofællesskaber samt Lynghøjskolens stand.  

Beretningen blev herefter godkendt. 
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3. Forelæggelse af regnskab 

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

dækkede kalenderåret 2021.  

Årets resultat udgjorde 213,31 kr. med en egenkapital på 16.175,17 kr. og 137.675,17 kr. 

indestående på bank.  

Hensættelser på 121.500 kr. består dels af 65.000 kr. vedrørende Café Runde Rie samt 

56.500 kr. til projekter. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

4. Indkomne forslag – herunder evt. nedsættelse af arbejdsgrupper  

Der var indkommet et forslag fra GF Engvangen vedrørende etablering af en arbejdsgruppe 

for etablering af seniorboliger/bofællesskaber i Svogerslev. 

Arbejdsgruppen blev etableret og kan påbegynde sit arbejde. 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet fastholdes på 400 kr. pr. kalenderår. 

 

6. Budget til orientering 

Henrik W. Pedersen gennemgik budgettet for 2022, som viste et resultat på 500 kr. 

 

Herefter blev budgettet godkendt. 

 

7. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt 

revisorsuppleant(er)  

Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer. 

Tim Bang og Jacob Reimert blev genvalgt. 

Klaus Poulsen blev nyvalgt.  

Bestyrelsen består herefter af: 

Tim Bang, Henrik W. Pedersen, Michael Højbjerg, Jacob Reimert, Ole Højlund, Jesper 

Schultz samt Klaus Poulsen 

 

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.  

Hans Hansen blev genvalgt. 

 

Valg af 2 revisorer. 

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

 

Valg af revisorsuppleant. 

Carsten Hogstad blev genvalgt. 
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8. Eventuelt 

Tim Bang blev spurgt om Roskilde Kommune har accepteret time-out på planer 

omkring Lynghøjskolen og Lynghøjhallen.  

Der arbejdes tæt med kommunen og forvaltningen herom. 

 

 

 

 

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


