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Charlotte Winther og Karin Mejding bød velkommen. Kalle Hult blev valgt som dirigent og Gitte
Bruun som referent.
Bestyrelsens beretning. Charlotte og Karin laver beretning ved at gennemgå lokalrådets
arrangementer: I marts var der filmaften i DUI-huset. Flere datoer for fællesspisning på Store Børs
eller i Pipers Hus. Aftentur til trækfærgen v. Søren Brockhoff. Sct. Hansbål i Kællingehaven.
Sommerfest i august med kaffebord og havevandring og aftenfest i telt på pladsen v. kirken.
Sommerfest holdes d. 15/8 – 2015
Jubilæumsfest d. 21/11 – 2015. Lokalrådet har da eksisteret i 20 år.
Opgaver til næste år:
•
•
•

Der er brug for at skaffe opbevaringsplads til festtelt, kompostkværn og æblepressen (vi
kan nemlig få den).
Hjælp til at bygge Sct. Hansbålet (Johannes vil godt deltage) og lave heks.
Hjælp til at stille telt m.v. op til sommerfesten og tage det ned igen

Bestyrelsen vil udsende mail om hvor man kan melde sig til at hjælpe til.
Trafikgruppen v. Jan Mejding. Der har været en del politiske trakasserier om den permanente
lukning af Brøndgade, men beslutningen står fast. Afspærringen bliver ved indmundingen af
Kirkegade, derved kan østligste del af Brøndgade bruges til parkering for gæster til kirken og evt.
besøgscenter i Brøndgade 1. Der er lavet trafiktællinger i Sct. Hansgade i sept. og der er en lille
stigning efter et markant fald ved lukningen. Der er stadig ansøgning om af få markeret blind vej
ved Toftegade-Smedegade øst.
Kulturarv og kommunen.Karin og Jan Mejding deltog på lokalrådets vegne i den af kommunen
arrangerede sejltur til tre kulturarvmiljøer omkring fjorden (Sanct Jørgensbjerg, Jyllinge og Risø).
Ud over dette har der ikke været møder mellem kommunen og lokalrådets kulturarvgruppe.
Udspillet ligger hos kommunen.
Kommentarer til beretningen. Karsten Toft foreslår en interaktiv hjemmeside og en dag til at
bytte stiklinger og planter. Poul Holm synes at bestyrelsen skal være opmærksom på det
nationalpark-brugerråd der vil blive oprettet, måske repræsentation her. Casper Harboe foreslår
opbevaringsskur, evt. v. Brøndgade 1 og grill-aften m. medbragt mad v. kirken, han vil godt stå for
at tænde grill. Få brugt petanque-banen, Steffen vil godt stå for at indkalde til det. Bestyrelsen
kunne skaffe en ”forårscontainer” til haveaffald. Bænk v. torvet ved egetræet.
Beretningen vedtaget.
Revideret regnskab. Der foreligger et revideret regnskab med påtegning af revisor. Der er p.t. 81
betalende husstande som medlemmer. Der er en del penge som indestående. Der opstår
spørgsmål om hvorvidt personer, der bor uden for området (bestemt af Partiel Byplan, nr. 32) kan
optages som medlemmer. Det afklares, at det kan de hvis generalforsamlingen godkender det.

Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår som en konsekvens af det gode regnskab at udtages 6000 kr. til at anskaffe
en ting, f.eks. et nyt andehus eller en bænk. Yderligere forslag må gerne sendes til bestyrelsen,
som træffer beslutning.
Kontingentet: Kassereren foreslår uændret 200 kr./årl. pr. husstand. Det vedtages.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Per Veirup og Bjarne Westerberg er på valg. De genvælges.
Valg af suppleanter: Britha Skyum og Casper Harboe vælges.
Valg af revisor og revisorsuppl.: Steffen Brynskov og Michael Møller Nielsen genvælges.
Evt.: Foreningen L.A. Rings Venner har brugsretten til huset Brøndgade 1 og holder loppemarked
d. 25/10 – 14 på adressen.
Thorbjørn Thuris påpeger den stigende larm fra havneparkeringspladserne og omgivende veje
hver torsdag aften i sommersæsonen, hvor der igennem årene har været træf for veteranbiler, det
har ændret sig nu til mere at være mødested for store, larmende, nyere motorcykler, der drøner
larmende rundt, mens veteranbilerne holder sig hjemme. Han foreslår at vi (jo flere jo bedre)
kontakter politiet om larmen m.v.
Herefter slutter generalforsamlingen og dirigenten takker de fremmødte for god ro og orden.

