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Deltagere

Hossein Armandi (HA), Klaus Fænø (KF), Peter Aarby (PAA), Anders Korsgaard
Pedersen (AKP), Flemming Nilsson (FN), Anita Nilsson (AN), Helle Armandi
(HEA), Otto Alsing (OA) og Ingrid Alsing (IA)

12. marts 2019
Af Klaus Fænø

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens/formandens beretning.
Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Forelæggelse og godkendelse af næste års budget samt fastlæggelse af
kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Beretning om årets gang (byrådsmedlem).
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6, stk. 2., 3. og 4.
8. Valg af mellem 1 og op til 3 bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt valg/nedsættelse af udvalg.
11. Eventuelt.
Ad 1

PAA blev valgt. PAA fandt forsamlingen lovligt indkaldt.

Ad 2

HA: Utilfredsstilende at vi ikke kom ind i byrådet ved seneste valg, men vi har
haft en del indflydelse alligevel med læserbreve og et enkelt borgermøde. Det
har været hårdt at stå udenfor, men jeg har været glad for opbakningen fra
partiet. Det er vigtigt, at vi atter kommer i byrådet, selvom det bliver svært.
Da vi kom i byrådet første gang for otte år siden, var et vigtigt emne
problemer med unge utilpassede indvandrerdrenge. Nu er der andre
udfordringer også, fx affaldssorteringen og den manglende vedligeholdelse af
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Magten tilbage til borgerne!

det flotte klimaprojekt samt manglende vedligeholdelse af veje og stisystem.
Vi synes, det er en dårlig idé at smide en masse penge efter prestigeprojekter.
Det er vigtigt at have en stæk lokalliste, der kan fastholde byrådspolitikerne
på den rette vej.
Ad 3

Regnskab godkendt.

Ad 4

Kontingent fastholdes på kr. 100 pr. år. Budget godkendt.

Ad 5

Ingen forslag

Ad 6

Ingen byrådsmedlemmer!

Ad 7

AKP blev genvalgt som næstformand. PH blev genvalgt som kasserer, EE og KF
genvalgt.

Ad 8

PB genvalgt som suppleant

Ad 9

AN blev genvalgt som revisor. IA blev valgt som revisorsuppleant.

Ad 10

Ingen udvalg

Ad 11

Kommunens manglende rengøring af især klimaprojektet langs åen og andre
steder blev diskuteret.

Tak for god ro og orden.
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