
KOLT – HASSELAGER FÆLLESRÅD 

Referat fra generalforsamling onsdag den 23. september 2020 

Til generalforsamlingen havde der forud været tilmelding. 28 personer/medlemmer var mødt frem 

i KHIF-hallens cafeteria. 

Referent: Thomas Bent Andersen 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

Kirsten Hedegaard blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt 

og dermed beslutningsdygtig. 

 

2. Valg af stemmetællere. 

Kirsten  Vork Nielsen og Hank Hansen blev valgt. 

 

3. Bestyrelsens beretning. 

Foreningens formand Karen Balling Radmer fremlagde bestyrelsens beretning. Den meget 

fyldige beretning kan læses på fællesrådets hjemmeside. Under vejs blev den video, som er 

optaget i fællesrådets område, vist. 

Efter enkelte korte bemærkninger blev beretningen godkendt. 

 

4. Foreningens kasser Tina Pedersen fremlagde regnskabet for 2019. 

Regnskabet udviser et overskud på 335,47 kr.  efter indtægter på 27.791,99 kr.  

Egenkapitalen er på 51.422,51 kr. og fællesrådet skylder ikke penge væk. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

5. Indkomne forslag. 

Der er indkommet to forslag. 

a. Bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer 

b. Forslag fra den lokale socialdemokratiske partiforening. 

 

Ad. a.   Ændringerne til fællesrådets vedtægter blev fremlagt.  Ændringerne er primært 

en præcisering af de nuværende vedtægter, bl.a. omkring afstemning for 

husstandsmedlemmer. 

Efter enkelte opklarende spørgsmål blev vedtægtsændringen enstemmig vedtaget.  

Fællesrådets nye vedtægter kan læses på hjemmesiden. 

Ad b.   Den lokale socialdemokratiske partiforening havde skriftligt fremsat følgende 

forslag: 

Socialdemokratiet i Kolt Hasselager foreslår, at fællesrådet retter henvendelse til Århus 

Kommune med henblik på at foreslå aktiviteter for unge i området. 

Forslaget blev kort mundtlig motiveret og efter kort drøftelse vedtaget. 



6. Budget 2020 og kontingentfastsættelse. 

Budgettet for 2020 blev fremlagt. Der regnes med lidt større indtægter, idet antal 

medlemmer er stigende. Budgettet blev enstemmig vedtaget uden bemærkninger.  

Kontingentet forbliver uændret. 

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

På valg er : 

- Thomas Bent Andersen 

- Lars Nielsen (ønsker ikke genvalg) 

- Karen B. Radmer 

             Følgende blev foreslået: Karen Balling Radmer, Thomas Bent Andersen og Pia Hagedorn. 

             Da der ikke var flere end tre forslag til bestyrelsen, blev de tre valgt for en toårig periode. 

8. Valg af suppleant. 

Mads Sørensen blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 

 

9. Valg af revisor. 

Kirsten Hedegaard og Marianne Lemming blev valgt. 

 

10. Eventuelt. 

- Pernille Kofoed fremlagde tanker/forslag til et bylivshus i den tidligere Kolt Skole.  

Ideen er at det skal være et sted hvor aktiviteter som f.eks. ungeaktiviteter, 

fællesspisning, musikarrangementer kan foregå. 

Fællesrådet støtter op om forslaget. 

- Jan Kruse spurgte om planerne for Rema, Bygma, Buhl-grunden samt Multihallen. 

Karen R. Balling svarede, at fællesrådet har afgivet høringssvar, og er bekendt 

med, at der forventes lokalplansforslag for Rema i oktober, men at vi ikke ved så 

meget mere end det der står i medierne. Karen henviste til møde med rådmand 

Benjamin Simsek i morgen. 

- Hans Tranberg spurgte   om Riis` Gård.  Fællesrådet kender ikke de konkrete 

planer for stedet. 

- Der blev spurgt ind til Kolt Forsamlingshus, - men ingen kendte noget til 

fremtidige planer.  

 

Herefter sluttede generalforsamlingen. Formanden takkede for de mange spørgsmål 

og den opbakning som fællesrådet møder i området.   

 

 

 


