
 
 

 

Referat fra generalforsamling i Blicheregnens Lokalråd,  

Onsdag d. 3. november 2021 kl. 19, Thorning Skole 

 
Inden generalforsamlingen var der oplæg af en klimarådgiver, omkring eventuel udskiftning af 

varmeanlæg fra fossile anlæg til CO2-venlige. Der fortælles om muligheder for tilskud, samt fordele 

ved de forskellige anlæg. Cirka 30 fremmødte. 

Oplægget fra rådgiveren sendes til lokalrådet, og kan formidles til interesserede.  

Derudover henvises til hjemmesiden sparenergi.dk  

 

 

Dagsorden: 

 

• Valg af dirigent 

Erling Prang blev valgt 

 

• Beretning om rådets arbejde siden sidste generalforsamling 

Formand Sarah Burri Thomsen aflagde beretning om årets gang. Særligt fremhævet blev trafik 

(Smedebakken, Møllevej), derudover den længe ventede nedrivning af ”Det gule hus” på 

Blichersvej, samt den besluttede lokalplansændring på Munkemarken, så der kan igangsættes 

nyt byggeri.  

Lokalrådet har et ønske om mere visionær udvikling, som man fremadrettet arbejder efter. 

Derudover er lokalrådet optaget af arbejdet med TKI 

Beretningen godkendes af generalforsamlingen. 

 

• Fremlæggelse af revideret regnskab 

Kasserer Irma Andreasen fremlagde revideret regnskab for 2020. 

Kassebeholdning ved regnskabsårets afslutning var 9.106,49 kr.  

Til orientering er indeværende år allerede godt i gang på generalforsamlingens afholdelse, 

grundet corona. Derfor er kassebeholdningen reelt højere. 

Regnskabet godkendes af generalforsamlingen. 

 

• Behandling af indkomne forslag 

Lokalrådet har ønsket en vedtægtsændring. Forslaget vedtages. 

Tilføjelse §6: 

Lokalrådets regnskab fastsættes fra 1. januar til 31. december. Regnskabet, der skal indeholde 

driftsregnskab og status, revideres før den ordinære generalforsamling af valgt revisor. 

 

Derudover ændres indkaldelse af generalforsamlingsfristen fra 21 dage til 14 dage. 



 
 

• Valg af medlemmer til rådet 

På valg er: Finn Laursen, Torben Bæk-Sørensen, Inge Lyngsø 

Inge ønsker genvalg 

Forslag: 

Inge Lyngsø - frafalder 

Dorthe Kolling 

Stefan Mäkinen 

Thomas Ardal 

 

• Valg af suppleanter til rådet. Nuværende: 

Pia Lundstrøm Andersen 

1. suppleant: Jonna Wigh  

2. suppleant: Pia Andersen 

 

• Valg af revisor og revisorsuppleant  

Nuværende revisor, Cita Brøns. Revisorsuppleant Inger-Marie Thomsen  

Begge modtager genvalg 

 

• Eventuelt 

- Cykelhandlingsplanen: Input vedr. cykelsti Møllevej til Spejderhytten 

- Forslag om fodgængerovergang over Blichersvej 

- Problemer med at overholde trafikregler – skiltning på Møllevej til skolens P-plads 

Vattrupvej: Hastighed alt for høj, og mange placerer sig forkert. Farligt for cyklister 

- Opfordring til at bruge kommunens ”Giv et praj”-funktion ift klipning af beplantning, eller 

hvis der er problemer med veje og cykelstier. 

- Forslag om genetablering af Kirkestien og andre stier lokalt 

- Forslag om genetablering af varslingsanlæg, nu vi er 1025 borgere i Thorning 

- Drøftelse af udbygning af Bakkegården fra 16 til 24 pladser. Bakkegården er vigtig for 

området – også som samlingssted for Brugerrådet og aktive seniorer. 

- Lokalrådet har modtaget 4.000 kr. fra Nærdemokratiudvalget, øremærket til at lave 

fællesskabsskabende aktiviteter. Forslag fra lokalrådet at lave et fællesspisnings-

arrangement, hvor vi involverer alle vores forskellige nationaliteter. Opbakning.  

 

 

 

 

Referent, Linda Lyngsøe 

 

 

 


