
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING  
KOLT-HASSELAGER FÆLLESRÅD 

21/3-2018 

1. Dirigent Korsten Hedegaard 
Referent Ulla Korsgaard 

 
 
Der er ingen indkomne forslag. 
 
Vi starter med 1 minuts stilhed for bestyrelsesmedlem i fællesrådet Johannes Christensen. 
Johannes gik bort efter kort tids sygdom. 
 
 
2. Bestyrelsens beretning. 

Der var enkelte afklarende spørgsmål:  
● Hvad laver de p.t på beder -bering vejen 
● Spørgsmål vedr borgermøde den 24. April.  Kommunen inviterer via e boks lige 

efter påske 
● Kommuneplan 21.  Punktet har høj prioritet i fællesrådet, og tages op på april 

måneds møde 
Beretning godkendt.  

 
3. Regnskab for 2017  

Kirsten Vork Nielsen gennemgik regnskabet 
Regnskab godkendt 

 
4. Indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag 
 
5. Budget 2018 

Kirsten fremlagde budgettet 
Budget 2018 godkendt 

 
6. Valg til bestyrelsen 
 

På valg : Lars Nielsen, Karen (tidligere 1. Suppleant) som begge modtager valget 
Formand Klaus Jachobsen: modtager ikke genvalg 
Nyt best. Medlam valgt: Thomas B. Andersen 

 
Herefter ser bestyrelsen således ud: 
Karen Balling Radmer, Lars Nielsen, Kirsten Vork Nielsen, Leo Thinesen, 
Hans Karl Christensen, Thomas B, Andersen, Ulla Korsgaard 
 
Suppleanter: Mads Sørensen. 
Der var ikke andre der ønskede posten som suppleant, men bestyrelsen må gerne selv finde en. 

 
Revisorer 
Marianne Lemming og Kirsten Hedegaard genvalgt. 
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7. EVT 
 

● KHIF, skole og fællesråd har lavet fællesansøgning om multihal. Vi orienter når der er nærmere 
vedr dette 

● Der er ønske om at fællesrådet arbejder mere med infrastrukturen iKolt-Hasselager.  Fællesrådet 
opfordrer til at man henvender sig skriftligt om konkrete områder i Kolt- Hasselager. Vi arbejder 
løbende med infrastrukturen, og ønsker hele tiden at optimere arbejdet, så derfor en stor hjælp, 
med skriftlige henvendelser.  Lars vil forsøge at få teknisk udvalg herud inden sommerferien. 

● Grundejerforeningen Kolt Haveby ønsker dato for indsamling i  fælles aktivitetskalender. Desuden 
ønske om at fællesrådet indgår i dette samarbejde.  

● 26. Maj er der” byg og hyg” dag på skolen, dette ønskes på fælles aktivitetskalender.  
 
Ovenstående er emner der fremover skal diskuteres i fællesrådet. 
 
Lars holdt en lille tale med tak til Klaus Jacobsen, som stopper med sit arbejde i fællesrådet. Vi takker for 
hans stor engagement og arbejde. 
 
 
 


