
 
               

 

Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 
Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori 
ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde. 
 
Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden:  

1) Valg af dirigent 
2) Formandens beretning 
3) Revideret regnskab 
4) Indkomne forslag (vedtægtsændring) 
5) Fastsættelse af kontingent 
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7) Valg af revisorer 
8) Eventuelt 

  

 
1) Valg af dirigent 

 
 

 
Lars B. Hansen blev valgt. 

2) Formandens beretning Bestyrelsens beretning 
En aktiv bestyrelse med ambitioner 
på områdets vegne i en konstruktiv og posi-
tiv ånd. 
 
Vennelandsbyer er et Projekt, der skaber 
lokal sammenhængskraft!  Vi er projekthol-
dere. Turen gik til Askø d.29.09, hvor 28 
lokale deltog. 
 
Indlæg i Kirkebladet: 
Lokal sammenhængskraft har været tanken 
bag lokalrådets arbejde siden vi blev stiftet 
for snart 7 år siden.  
 
I et så lille geografisk afgrænset område 
som vores er det livsnødvendigt at se sam-
arbejde Det er en forudsætning for udvik-
ling!  
    

   Kirkebladet støtter ideen om et lokalt blad 
 for alle store som små borgere i lokal- 
 området. 
 
      



 
               

 
Landdistriktsudvikling i 20 12 
Landudvikling Slagelse: repræsentation i 
arbejdet med udvikling landområderne.  
Den 22.09.12 blev der i Huset i Kirke Stil-
linge afholdt lokal landdistriktskonference 
dygtig arrangeret af borgerkonsulent Anne 
Justiano i Slagelse kommune. 
 
Den 24.10.12 blev der på Christiansborg 
afholdt national landdistriktskonference. 
Ministeren og landdistriktsudvalget tog 
imod. 
 
I samme båd 
Lokalrådet samarbejder med:  

• Skolebestyrelsen ved Hashøjskolen 
• Daginstitutionens bestyrelse 
• Repræsentation ved relevante møder 
• Koordinere fælles høring svar. 
• Hejninge Stillinge lokalråd 
• Slots Bjergby lokalråd. Fælles møde 

d. 09.01.13 Oplyste formand Buhl at 
de arbejder mest med sociale arran-
gementer. 

• Gerlev I.H og Hashøj IF nævnt som 
gode eksempler fra landdistriktet. I 
Ministerens tænketank for landdi-
striktsudvikling. TV 2 øst lagde vejen 
forbi. 

Det kan på lignende måde overvejes at ko-
ordinere indsatsen fremover – også på an-
dre fælles temaer. 
 
Hjemmeside og aktiviteter for Hashøj 
NV 
www.hashøj-nordvest.dk – snart med et 
forslag til en landdistriktspolitik. 

   Hvorfor en politik for udvikling i Sla-
gelse kommunes landdistrikt?   
Indledning og baggrund: En politik for ud-
vikling i landdistriktet skal medvirke til at 
opretholde og udvikle landsbyerne og lokal-
områderne, som levende samfund i social 

http://www.hashøj-nordvest.dk/


 
               

 
og kulturel forstand for derved, at under-
støtte landdistriktet som en attraktiv bo-
sætningsmulighed. En strategi for udvikling 
i landdistriktet skal ses som et værktøj, der 
skal være med til at målrette arbejdet med 
landdistriktsudvikling og styrke borger- og 
interesseinddragelsen, som igen kan være 
med til at skabe sammenhæng mellem 
henholdsvis borgernes og kommunens øn-
sker for lokalsamfundene.  
 
Sti processer og infrastruktur  
Høringsmøde om stiplan afholdt den 02.02 
13 i Musikhuset, hvor mange af bestyrel-
sens medlemmer var mødt op. Ærgerlig 
proces, der er svær at rette op på! Vi af-
venter ny høringsproces. 
Infrastruktur: I vores område er det Skæl-
skør landevej og Slagelse Landevej. 
Trafiksikkerhedsplanen dokumenterer en 
række andre indsatsområder 
Omfartsvejen – en mulighed – vores mulig-
hed måske! Først etape er på vej frem til 
institutionerne. 
 
Fremtidige planer 
Bosætning og CAL er hinandens forudsæt-
ninger. Den nye skoleleder er meget opta-
get af projektet. 
  
Invitere flere ind i Lokalrådsarbejdet 

- Vidensdeling. 
 
Placering i centrale kommunale udviklings-
processer i forhold til bosætning. 
 
17.4 Udvalg 
Forestå udarbejdelsen af et forslag til en 
lokal udviklingsplan, som kan fungere som 
en strategisk ramme for udviklingen af et 
innovativ og kreativt læringsmiljø i Hashøj 
Nordvest. Herunder mulighed for at øge 
samarbejdet mellem lokale institutioner og 



 
               

 
fritidsorganisationer.  
 
Udarbejde en analyse af de eksisterende 
fysiske rammer – herunder naturen og den 
fysiske infrastruktur kan understøtte udvik-
lingen af et innovativt og kreativt lærings-
miljø 
 
Iværksætte en erfaringsopsamling som skal 
danne baggrund for udviklingen af en mo-
del for hvordan man fremover kan arbejde 
med udviklingsplaner i kommunen. Dette 
omfatter et fokus på metodeudvikling på 
baggrund af processen.  
 
Næste skridt i 2013  
Enhver stor rejse begynder med det første 
skridt! 
 
KV 13. Landdistriktspolitik. Den 19. no-
vember 2012 holdt vi Formandsmøde i HU-
SET i Kr. Stillinge, hvor ca. 10 Landsby- & 
Lokalråd deltog. Vi aftalte, at vi ville arbej-
de for vedtagelse af en egentlig Landdi-
striktspolitik for Slagelse Kommune samt 
nedsættelse af "vores eget" politiske fag-
udvalg: Udvalget for Landdistrikter & Øer. 
 
Genbesøg fra Askø d. 06.04.13 
 
Mød vennerne fra og på landet den 
08.06.13 
 
Per-prisen 
 
Gives til en ildsjæl, der har ydet en ekstra-
ordinær indsats i Hashøj NV´s dæknings-
område! Den tilfaldt i år Lars Hansen, der 
har været meget aktivt med udbygning af 
Kirkebladets informationer, til gavn for om-
rådets beboere. 
 
Der var ingen bemærkninger til beretnin-



 
               

 
gen, der blev godkendt med applaus. 

3) Revideret regnskab Kasserer Per Madsen gennemgik regnska-
bet, der blev godkendt uden bemærknin-
ger. Der var et overskud i 2012 på 4.949 
kr. Foreningens egenkapital er herefter på 
20.608 kr. 

4) Indkomne forslag Bestyrelsen fremlagde forslag til ved-
tægtsændring med nyt afsnit i § 6: For-
mand og kasserer tegner i fællesskab fore-
ninhen. 
 
Ændringsforslaget blev vedtaget.  

5) Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for-
blev uændret på 50 kr. Hertil ingen be-
mærkninger. 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer Henrik Hansen og Peter Autrup blev gen-
valgt. 
 
Jonna Nordfang ønskede ikke genvalg. I 
stedet blev Kim Larsen foreslået og valgt. 
 
Suppleanter:  
Jacob Sørensen blev genvalgt. 
Jonna Nordfang blev foreslået af bestyrel-
sen og blev valgt.  
 
Fortegnelse over bestyrelsens medlemmer 
vedlagt referatet.  
 

7) Valg af revisorer Henrik Ellegaard og Tim Brøndel blev gen-
valgt. 
Henning Hansen blev genvalgt som revisor-
suppleant. 

8) Eventuelt Formanden takkede for et godt møde. 

 


