
 

 

VoresSolrød 

Ekstraordinær generalforsamling 

Referat 9.3. 2022 

 

Velkomst 

Bestyrelsesformanden takker 

for et vellykket kommunalvalg og for medlemmernes opbakning. Formanden opfordrer til 

vedvarende aktiv opbakning – ring, skriv og ideer og forslag er velkomne. 

 

 

1. Valg af dirigent, Per Smidt, og referent Lil Lyrstrand. 
 

 

2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. 
Baggrund: behov for opdatering af vedtægter. 

 

Det vedtages, at alle ændringer stemmes om under ét. 

Det vedtages, at ændringsforslag til forslag 4 stemmes om selvstændigt. 

 

Forslag: 

§ 1 Tilføjelse ”Foreningen er hjemmehørende i Solrød Kommune” 

Forslag 1 Redigering vedr. passiv/aktiv medlem. Tilføjelse ang. fraflytning fra kommunen. 

Forslag 2 Tilføjelse: Generalforsamling kan afholdes virtuelt. 

Forslag 3 Tilføjelse: Både medlemmer og bestyrelse kan komme med forslag. 

Forslag 4 Tilføjelse vedr. valg til bestyrelsen og dennes rolle  

Desuden ændringsforslag: Valget sker for 2 år, således at der hvert år afgår halvdelen af 

bestyrelsesmedlemmerne. Hvert andet år (Lige år), går lige antal af. Hvert andet år (ulige år) går 

ulige antal af. 

Forslag 5 Præcisering: der vælges en 1. og 2. suppleant 

Forslag 6 Udgår – tekst vedr. valg af bestyrelse (erstattes af forslag 4) 

Forslag 7 Ændring: Det kræver 3 medlemmer at indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde 

Forslag 8 Udgår – vedr. bestyrelsens ansvar (indgår nu i 8.2) 

Forslag 9 Tilføjelse: Tekst vedr. bestyrelsens ansvar og opgaver, herunder etablering af 

koordinationsudvalg. 

Forslag 10 Præcisering af bestyrelsens opgave fim kommunalvalg 

Forslag 11 Udgår – tekst vedr. første regnskabsperiode fra 2020 til 2021 

Forslag 12 Tilføjelse: Ingen lokalpolitiker kan være medlem af andet lokalpolitisk parti   

Forslag 13 Tilføjelse: Evt. formue går til DN Solrød i tilfælde af foreningens opløsning 

 

Kommentar: 

Spørg vedr. hvorvidt man udtræder af bestyrelsen, når man indgår i byrådet. Det fremgår ikke i 

vedtægterne. 

Samarbejde mellem byrådsgruppe og bestyrelse søges stærkt. 

 

Spørgsmål vedr. antal i bestyrelsen: ... 

 

Spørgsmål: Hvordan foreningen opløses. 

 

Spørgsmål: Opstillingsmøde: Her vedtages, hvem der stiller op. 

  



Afstemning: 

Ændringsforslag: Hvert andet år (lige år), udgår lige antal af. Hvert andet år (ulige år) udgår 

ulige antal af. 

Vedtaget. 

 

Øvrige ændringer: 

Stemmer imod: 0. 

Hermed vedtaget. 

 

3. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer 
 

Træder ud af bestyrelsen. 

Carsten, Christian og Ina   

Peder vælger at udtræde og vi takker for hans indsats som kasserer. 

 

Kandidater til bestyrelsen: 

Mette Wagenblast. 

Jan Gregersen. 

Lil Lyrstrand 

Pernille Plinius 

 

Suppleanter 

Pernille … 1. supp. 

Knud ... 2. supp 

 

Alle blev valgt 

 

Kommentar: 

Medlem foreslår byrådsmedlemmerne støtter op om, at anvende Solrød Gl. Skole til 

flygtningecenter. 

Kommentar: 

Ina Lindemark beretter, at børnetallet er stigende så der er udsigt til behov for at anvende fx Skole 

Gl. Skole. Skolen kan indeholde fx 2 spor til og med 8. kl.   

 

 

4. Eventuelt 
Bestyrelsesformanden takker for valget og medlemmernes opbakning og opfordrer til vedvarende 

aktiv opbakning – ring, skriv og ideer og forslag er velkomne. 

Bestyrelsens opgave er at bakke op om byrådsmedlemmerne. 

 

  

 

  


