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Referat af Lokalrådets Generalforsamling 

den 28. maj 2020 kl. 19 på Facebook 
livestreaming 

På grund af Corona-pandemien har lokalrådet besluttet at afholde generalforsamlingen som 
livestreaming på Facebook. Da vi fandt det besværligt/umuligt at få en åben debat om de forskellige 
punkter, offentliggjorde vi beretningen, regnskabet samt en kommenteret dagsorden på forhånd, 
dels på lokalrådets hjemmeside, dels på Facebook. Dermed sikrede vi, at det var muligt at være 
informeret om de enkelte punkter på forhånd. Mellem de enkelte punkter afventede vi eventuelle 
kommentarer i kommentarfeltet og på mail. 
  
1. Valg af dirigent. 

Lokalrådet har bedt Thomas Berntsen være dirigent 
2. Beretning om rådets arbejde siden sidste generalforsamling. 

Beretning godkendt 
Beretningen er tilgængelig på lokalrådets hjemmeside (https://kjellerup-
lokalraad.silkeborg.dk/SENESTE-NYT/Formandens-beretning-2019) og i en forkortet version på 
Facebook 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 
Regnskab godkendt.  
Det reviderede regnskab er tilgængeligt på lokalrådets hjemmeside (https://kjellerup-
lokalraad.silkeborg.dk/SENESTE-NYT/Regnskab-for-2019) 

4. Behandling af indkomne forslag, som skal være lokalrådet (formanden) i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen. 
Der er ikke indkommet forslag. 

5. Valg af medlemmer til rådet og suppleanter for disse.  
Valgperiode 2 år for alle. 
I lokalrådet sidder i øjeblikket: 
Lis Jespersen, formand 
Svend Thue Damgaard, næstformand, på valg og villig til genvalg 
Ole Nielsen, kasserer 
Jørgen Marquart Mikkelsen, sekretær 
Alfred Larsen 
Mette Stærk på valg og villig til genvalg 
Ida Scheibel 
Mia Winkler Møller, suppleant 
Desuden opstiller  
Ane Vielandt Jensen og Kim Zimmermann som suppleanter. 
Der er valg til de nævnte. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant, som vælges for 1 år ad gangen. 
Revisor Lis Pedersen er villig til genvalg 
Revisorsuppleant Mona Berthel ønsker ikke genvalg, men Inger Møller er villig til at overtage 
hvervet. 
Der er valg til de nævnte. 
Vi takker Mona Berthel for indsatsen. 

7. Eventuelt. 
 
Lis takker for, Thomas at igen ville være dirigent. 
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Konstituering 
Formand Lis Jespersen 
Næstformand Svend Tue Damgaard 
Sekretær Jørgen Marquart Mikkelsen 
Kasserer Ole Nielsen 


