
Referat, 13-02-2023 Foreningen Jyderup Lokalforums stiftende generalforsamling. 

Rikke Klindt bød velkommen, der var ca. 45 mennesker til stede. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Gennemgang, drøftelse og endelig vedtagelse af vedtægter for foreningen  

3. Orientering om forventet arbejdsform  

4. Valg af op til 7 bestyrelsesmedlemmer  

5. Valg af op til 2 suppleanter  

6. Valg af 1 til 2 revisorer (ændret til Valg af op til 2 revisorer) 

7. Eventuelt 

Ad 1.  

Preben Gajhede blev dirigent og Henrik Rahbek referent 

Ad 2.  

Der var indkommet skriftlige ændringsforslag til vedtægterne, nogle forslag har kontaktgruppen taget ind, 

andre indgik i den mundtlige drøftelse. Der var inden mødet stillet spørgsmål om medlemskab og 

kontingentbetaling m.v. Rikke orienterede om, at den del er fastlagt af kommunen, der kræver at alle 

borgere i lokalområdet kvit og frit er med i et givet lokalområdes lokalforum., men ingen er tvunget til at 

deltage. 

a. Fremlæggelse af kontaktgruppens forslag til vedtægter med mulighed for spørgsmål. Rikke 

gennemgik kontaktgruppens forslag og nævnede, at kontaktgruppen har ønsket nogle vedtægter, 

der er så åbne og fleksible som muligt herunder mulighed for hurtig udskiftning og uden krav om, 

at man skal sidde i bestyrelsen i flere år. På spørgsmål fra salen fortalte Rikke, at det var Hende 

selv, Henrik og Kenny, der havde udarbejdet forslaget til vedtægter og at kommunen og Preben 

havde været indover.  

b. Drøftelse af ændringsforslag. Punkt for punkt blev de enkelte ændringsforslag drøftet. Her nævnes 

blot de punkter, der blev drøftet mest indgående:  

Der var stillet forslag om, at bestyrelsen skulle bestå af op til 10 valgte plus 4 faste pladser til 

repræsentanter fra Jyderups Fremtid, Jyderup fonden, Erhvervsforeningen og JSG og I. Der var 

sympati for forslaget, men kommunen ville ikke kunne acceptere 4 faste pladser, som ikke ville 

være valgt ved direkte valg. Kontaktgruppen foreslog derfor, at det kunne indarbejdes i 

vedtægterne, at bestyrelsen skal afholde 2 årlige møder med deltagelse af repræsentanter fra 

foreninger og institutioner. 

Der var også forslag om, at bestyrelsesmedlemmerne skulle vælges for flere år således at kun 

halvdelen af bestyrelsen var på valg hvert år. 

Muligheden for at udvide antallet af suppleanter i valgperioden blev også drøftet. 

Generalforsamlingens valg vil blive udhulet, hvis der blot kan optages nye suppleanter. 

Kontaktgruppen fastholdt ønsket om åbenhed og fleksibilitet, så nye ideer og kræfter kan 

inddrages. Der blev stillet forslag om, at de der kommer ind i valgperioden kaldes frivillige og 

dermed ikke kan indtræde i bestyrelsen på samme måde som suppleanterne. Det blev også 

foreslået, at man helt undlod at have suppleanter. 

Da Holbæk kommune forudsætter, at der er lokalfora i alle lokalområder, må det forventes at der 

kommer et nyt lokalforum, hvis foreningen bliver opløst. Det blev derfor foreslået, at eventuelle 

midler ved ophør skulle tilfalde et nyt lokalforum i Jyderup. 

c. Afstemning om de enkelte ændringsforslag. Det mest vidtgående forslag om tilføjelse af faste 

medlemmer fik ingen stemmer for. Heller ikke forslaget om, at kun halvdelen af bestyrelsen er på 

valg hvert år, fik nogen stemmer. Derefter blev de enkelte paragraffer gennemgået med afstemning 



om enkelte punkter: 

§1 Jyderup blev tilføjet 

§2 Flere formålsudsagn blev tilføjet 

§3 Punkt b udgik, da det ikke hørte hjemme under §3 og der var usikkerhed om punktets betydning 

§5d Ændret formulering:  ”Valg af op til 2 revisorer”. Det er underforstået, at når bestyrelsen er på 

valg hvert år er også suppleanter og revisorer på valg hvert år. 

§5e1 Ingen stemmer for ændring til et krav om, at det skal være et flertal i bestyrelsen, der ønsker 

en ekstraordinær generalforsamling.  

§5e2 ”i god tid” defineres som minimum 30 dage før mødedatoen for en ekstraordinær 

generalforsamling. 

§6e Ordet suppleant erstattes med frivillige, men fortsat valg af op til 2 suppleanter på 

generalforsamlingen. 

§6f Udgår, da alle naturligvis kan stille op som kandidat til bestyrelsen på en generalforsamling 

§6h Punktet ændres til af mere end 50 % af bestyrelsens medlemmer skal være til stede for at 

bestyrelsen er beslutningsdygtig. 

§6 Der tilføjes et punkt om, at bestyrelsen afholder halvårlige møder med repræsentanter for 

foreninger og organisationer. Ligeledes tilføjes et punkt om, at bestyrelsen udarbejder referater fra 

møderne og ar referaterne skal være offentlig tilgængelige – det er op til bestyrelsen, hvordan de 

bliver offentligt tilgængelige. 

§9b Ændres til at eventuelle midler tilfalder et nyt lokalforum i Jyderup. 

d. Godkendelse af vedtægterne med aftenens ændringer. For stemte 26, ingen imod medens 8 

hverken stemte for eller imod. Dirigenten kan have talt lidt galt i forhold til antallet af deltagere i 

mødet, men det står fast, at vedtægterne blev godkendt. 

Ad 3 

Rikke orienterede om bestyrelsens forventede arbejdsformer, se nærmere på jyderup.dk under lokalforums 

bestyrelse. 

Ad 4 

Dirigenten lagde op til en åben afstemning, hvis flere en 7 meldte sig som kandidater. Det blev fra salen 

påpeget, at man ønskede en skriftlig afstemning ved personvalg. Vedtægterne forholder sig ikke til 

spørgsmålet om skriftlige afstemninger, men det er kutyme, at der afholdes skriftlig afstemning, hvis blot et 

medlem ønsker det. Som det ses efterfølgende, blev afstemningen ikke nødvendig, men bestyrelsen må 

nok forholde sig til problematikken inden næste generalforsamling.  

I alt 8 ønskede valg til bestyrelsen. Efter en kort drøfte trak en kandidat sig og stillede i stedet op som 

suppleant. Følgende blev dermed valgt til foreningens første bestyrelse: 

• Rikke Klindt 

• Kenny Reno Rindom 

• Marthine Dahl 

• Bibbi Andersen 

• Simone Lyngberg 

• Brian Julius Jørgensen 

• Henrik Rahbek 

 

 Ad 5 

Én meldte sig som suppleant. Eva Aalkjær Bjørnebo blev dermed valgt 

 



Ad 6 

To meldte sig som revisorer. Mogens Justesen og Steen Klink blev dermed valgt 

Ad 7  

Intet 

 

Derefter kunne Rikke sige tak for i aften 

 

 Referat Henrik Rahbek 

    


