
LOKALRÅDET ÅRSMØDE 
23.11.2022 
18 deltagere 
 
 
DAGSORDEN 
 

BESLUTNING ANSVARLIG 

1. Valg af dirigent 
 

Arne Thomsen foreslået og valgt som 
dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at årsmødet 
er lovligt indvarslet i henhold til 
foreningens vedtægter. 

 

2. Valg af referent 
 

Steen valgt.  

3. Valg af stemmetællere 
 

Afventer om der er brug for det.  

4. Formandens beretning 
 

Formandens beretning refereres ikke, 
men vedlægges referatet. 
 
Følgende spørgsmål blev stillet til 
beretningen: 
• Kan byggeriet nå at komme i gang 

til foråret 2024? Det er svært at 
svare på. Borgmesteren har talt. I 
det fremskrevne budget har man 
ikke forholdt sig til 
budgetoverskridelsen. 

• Bjarne Larsen: Der er ingen der kan 
garantere noget. Politikerne har 
klart stillet i udsigt, at Hejnsvig skal 
have en ny skole, så det er dét, vi 
går efter. 

• Kommentar til vandrestien: 
vandrestien er en udløber af 
tankerne om ’bynær natur’. Det kan 
binde kommunen sammen og skabe 
’bynær natur’ ved de enkelte byer 

 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
 

 

5. Godkendelse af 
årsregnskab 
 

Der er 5 særskilte regnskaber: 
 
1.Hejnsvig Lokalråd drift 
Overskud pr. 30/6-22 kr. 38.403,20 
Saldo pr. 30/6-22 kr. 181.000,16 
 

 



2. Udviklingspuljen 
Overskud pr. 30/6-22 kr. 17.867,11 
Saldo pr. 30/6-22 kr. 289.439,91 
 
3. Hejnsvig Marked 
Underskud pr. 30/6-22 kr. 9.830,53 
Balance pr. 30/6-22 kr. 309.938,27 
 
4. Julefrokostudvalget 
Underskud pr. 30/6-22 kr. 1.000 
Saldo pr. 30/6-22 kr. 15.626,50 
 
5.Nyt fælles samlingspunkt 
Overskud pr. 30/6-22 kr. 139.522,67  
 
Statusregnskab 
Aktiver 674.313,59 
Egenkapital 489.351,14 
 
Regnskabet er godkendt. 
 

6. Indkomne forslag 
 

Ingen  

7. Orientering om 
styregruppens planer og 
aktiviteter og budget 
 

Lokalrådet bør søge midler og være 
opmærksom på de muligheder, der 
findes. 
 

 

8. Valg af medlemmer til 
styregruppen og 
meddelelse om 
nyvalgte/udpegede 
medlemmer fra foreninger 
og institutioner 
 

• Gitte foreslået som ’frit mandat’ i 
stedet for Ove, der træder ud af 
Lokalrådet. 

• Der kunne ønskes en repræsentant 
fra den helt unge del af 
lokalbefolkningen. 

• Torben stiller sit mandat til 
rådighed, hvis nogen brænder for at 
komme ind. 
Ove: de frie mandater kan skifte 
hvert andet år, så Torbens mandat 
kan eventuelt først skiftes næste år. 
  

 

9. Valg af revisor 
 

Johnny Hansen er valgt  

10. Eventuelt 
 

Majbritt: 
• Greenlounge omkring spejderhytten 

er kommet 
• Byggegrunde – fortalte lidt om 

processen. Forvaltningen gav 
undskyldning. Cafeteriagrunden – 

 



har været i Kommunalbestyrelsen. 
Er på vej. 

• Legepladser – Hejnsvig prioriteret 
som det næste. Ingen penge i 24 og 
25. Der er lagt op til lokal 
borgerinddragelse.  

• Områdefornyelsespuljen frist 15/1-
23. Fristen bliver i november 
fremadrettet. 

• Cykelstier – puljen er brugt i 22-23. 
Der er håb, da Hejnsvig er 
prioriteret. 

 
Ove: 
Lokalrådet har støttet reparation af 
hytten ved søen. 
 
Mads: 
Fitness er sat i gang. Søger penge flere 
steder. 
 
Hans: 
Vandrestier – hvad med vedligehold? 
 
Majbritt: 
Der er en oversigt over puljer på 
kommunens hjemmeside. Anbefaler at 
søge alle de puljer, der overhovedet 
kan søges. 
 
Torben: 
Der er et godt samarbejde mellem 
Lokalrådet og politikere. Opfordrer til 
fortsat godt samarbejde.  

 
 


