
Referat af ÅRSMØDE i Årslev / Sdr.. Nærå Lokalråd torsdag den 5. april 2018 på Husmandsstedet. 

 

Årsmødet begyndte med fællesspisning kl. 18.30 – Pers hjemmelavede aspargessuppe. 

Ca. 35 borgere deltog. 

 

Efter spisningen oplæg ved proceskonsulent for landsbyklyngen ”Over Sø og Land”, Tarup-

Davinde, Maja Ørum, som fortalte om arbejdet med og omkring et landsbyklyngesamarbejde. 

 

Samarbejdet støttes af DGI, Real Dania og Anlægsfonden. 

Formålet er at styrke livet på landet. Projektet er borgerdrevet med kommunal opbakning og det 

skal forbinde mennesker og byer og udnytte og styrke området. 

Klyngesamarbejdet i vores tilfælde gælder landsbyer og mennesker omkring Tarup-Davinde. 

 

Landsbyklyngen skal finde et nyt navn. 

Der er mulighed for at møde repræsentanter for klyngesamarbejdet på Tarup-Davinde Dagen den 5. 

maj ved Phønixgrunden. 

 

Efter oplægget fortsatte aftenen med den ordinære dagsorden for Årsmødet/generalforsamlingen. 

 

 

1. Valg af dirigent: Torsten Lundgreen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at årsmødet var 

lovligt varslet i henhold til vedtægterne. 

 

2. Formandens beretning: Beretningen omhandlede Lokalrådets aktiviteter i 2017. Se hele 

beretningen på hjemmesiden: www.aarslevlokalraad.dk  Beretningen blev godkendt. 

 

3. Forelæggelse af regnskab:  Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 

 

4. Indkomne forslag: Ingen. 

 

5. Valg til bestyrelsen: På valg var formanden, Susanne Berner, som blev genvalgt,  Jesper 

Gravesen og Elsebeth Bjerregaard. Jesper blev valgt til suppleant og Elsebeth blev genvalgt. 

Tina Backmann blev valgt ind i bestyrelsen. 

  

 Gert Jørgensen blev genvalgt som repræsentant for SNIF og Jørgen Damgaard blev genvalgt 

 som repræsentant for Årslev Boldklub. 

 

 

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Jesper Gravesen blev valgt til suppleant. 

 

 Lokalrådet tager kontakt til Tarup-borgerne for at gøre opmærksom på, at der er en ledig 

 suppleant-plads i Lokalrådet. 

 Der blev stillet forslag om oprettelse af underudvalg. 

 

7. Valg af revisor og revisor suppleant: Bente og Bøje Mortensen blev genvalgt som 

revisorer og Lene Thomsen blev genvalgt som revisor suppleant. 

 

8. Eventuelt: Forslag fra Ida Antonakakis om, at ”Kvindestenen” på hjørnet af Gl. Byvej og 

Bystævnet bliver vasket og renset. Stenen er sat i forbindelse med kvindernes valgret i 1915. 

Forslaget taget til efterretning. 

 

 Mødet sluttede ca. 21.30 



 

 

 


