
 

 

 

 

Referat fra Generalforsamlingen 30. marts 2022 

10 deltagere ud over bestyrelsen.  

 

1. Valg af dirigent 
 Lene Aagaard blev valgt efter indstilling fra bestyrelsen 

 
2. Valg af referent 

 Anna-Marie Bach Nielsen  
 
3.  Beretning ved formand Jan Kjærsgaard 

 Beretningen vedtaget og er vedhæftet referatet.  
  

4. Regnskab ved kassereren 
 Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Regnskabet er 

vedhæftet referatet.  

 
5.              Indkomne forslag   

 Forslag fra bestyrelsen omkring vedtægtsændringer: 
 § 4, afs. 3: ændret arbejdsgrupper til ad hoc grupper.  
 § 5, vælges stemmeudvalg, valg af bestyrelsesmedlemmer, valg  

 af suppleanter, nedsættelse af stemmeudvalg.  
 Vedtaget.  

 
  
6. Valg til bestyrelsen 

 Inge Bruun Jensen, Ålstrup, ønskede ikke genvalg.  Tusinde tak 
til Inge for indsatsen igennem årene.  

 Følgende blev valgt:  
 Knud Appel – genvalgt for 2 år 
 Anna-Marie Bach Nielsen – genvalgt for 2 år 

 Jan Kjærsgaard – genvalgt for 2 år 
 Jan Sørensen – suppleant – genvalgt for 1 år 

  Allan Rosenkrans blev valgt som suppleant for 1 år.  
 

7. Eventuelt 
Flag udvalget efterlyser hjælpere til at sætte flag op på 
flagdage,  

Villy Bengtsen meldt sig. Udvalgets opgaver er at vedligeholde 
flag- flagstænger, opsætning af flagstænger, opsætning og 



 

nedtagning af flag på de dage der er vedtaget som flagdage, 

samt hvis borgere lejer sig til opsætning af flag i Falling eller 
Ørting 2 eller 4 flag porte ved bryllup – runde fødselsdage m.m. 

ved henvendelse til Knud Appel, pris for 6 stænger (2 porte) 
200 kr. og for 12 stænger (4 porte) 400 kr. Og flagstangen på 

stationspladsen som bonus. Borgerne kan kun leje opsætning af 
flag i den tid flagstængerne er opsatte fra uge 13 – uge 
44.(start og slut på sommertid). 

Opslag om faste flagdage i et skab på Handelspladsen i Ørting, 
samt bekendtgørelse i lokalposten. 

 

 Spørgsmål fra salen:  
Hvem har bestemt, hvor meget der skal fældes ved 
Oldermandshøjen? Det ser ret voldsomt ud, alt det der er 

fældet. Det har det Grønne Partnerskab, som består af de 4 
naboer, Friluftsrådet, Odder Kommune, Oldermandslauget og 

Lokalrådet.  
Der kommer bordbænkesæt og tavler med historien omkring 
Oldermandslauget.  Det bliver opsat elektrisk hegn, og der skal 

gå geder, som skal afgræsse området, således biodiversiteten 
får de bedste vilkår.  

 
 Trafikdæmpning igennem Falling: Kommunen forventer, at det  
 bliver sidst på året, at der arbejdes videre med dette.  

I sidste uge var der borgermøde i Falling, hvor dette  
punkt også var på dagsordenen.   

 Iflg. kommunen bliver Lokalrådet inddraget. Punktet er med på  
 næste bestyrelsesmøde i Lokalrådet.  

 
 Er der mulighed for at lave hundeskov i forbindelse med en ny  
 udstykning?  

 
 Kunne man evt. lave noget for de unge på grusområdet på  

 Stationspladsen, skaterbane osv.? 


