
 

 KOLT-HASSELAGER 

FÆLLESRÅD 
 Referat fra Kolt-Hasselager Fællesråds ordinære generalforsamling,  
onsdag den 22. september 2021, kl. 19.00 på Aarhus Hostel. 

 
Dagsorden  
1. Valg af dirigent.  

2. Valg af stemmetællere  

3. Bestyrelsens beretning.  

4. Regnskab for 2020 til godkendelse  

5. Indkomne forslag  
 
Indkomne forslag skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og 
sendes til formand@kolthasselager.dk  
6. Budget 2021 og kontingentfastsættelse Bestyrelsen fremlægger budget.  

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er:  
 
Tom Samsøe Hansen (modtager genvalg)  
Leo Thinesen (modtager genvalg)  
Hans Karl Christensen (modtager genvalg)  
Tina Petersen (modtager genvalg)  
8. Valg af suppleanter  
 
9. Valg af revisor  
 
10. Eventuelt  
 
Referat: 
 
Ad. 1.  Kirsten Hedegaard blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen 

er lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

Ad2.  Valg af stemmetællere blev udsat. 

Ad 3. Fællesrådets formand Karen Balling Radmer fremlagde beretningen, som omtalte følgende 

punkter / overskrifter: 

- Udgangspunkt i den lokale udviklingsplan 

- Synlighed – der udarbejdes en pjece om fællesrådets arbejde 

- Midler / støtte til lokale initiativer  

- Sager i fokus – bl.a. Rema 1000, Bygmagrunden, Vision for bydelscenter/torvet. 

- Fælleden – fællesstedet 



- Trafik og støj 

- Alt det der er i gang – nye mulige boligområder  

- Fællesrådets høringssvar – der er indgivet en lang række høringssvar til kommunen 

- En sogneanalyse, der lavet af Kolt Kirke fortæller hvor eget området har udviklet sig de 

sidste 10-20 år 

- Lokal vælgermøde den 26. oktober i KHIF-hallen 

 

Beretningen gav anledning til en række spørgsmål bl.a.: 

- Bliver der taget hensyn til den lokale udviklingsplan? – fællesrådet finder, at   

byrådet/kommunen  ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til fællesrådets synspunkter. 

- En række spørgsmål omkring støj: Ved Bygmagrunden, fra Torshøjvej og motorvejene 

Beretningen blev efterfølgende enstemmig godkendt. 

Ad 4.  Fællesrådets kasser Tina Petersen fremlagde regnskabet for 2020.  

Det seneste år har været specielt, idet der er indkommet en række tilskud og aktiviteterne 

ikke på det ”normale” niveau. 

Kontingent og tilskud har givet indtægter på 68.755,07 kr. 

På udgiftssiden er der bl.a. brugt 23.480,- på projekter og 10.539,95 kr på hjemmeside og 

kontor.  

Resultatet for året 2020 er et overskud på 30.248,42 kr.  

Resultatet tillægges egenkapitalen så den nu er på 81.670,93 kr. 

Der var spørgsmål omkring posten under balancen, hvor Riisgård / Bøgely står anført til 

17.505,84 kr. Dette beløb er bestemt til aktiviteter for børn/unge. 

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmig regnskabet for 2020 

Ad. 5.  Der var ikke indkommet forslag i forbindelse med generalforsamlingen. 

Ad. 6.  Fællesrådets kasser fremlagde budget for 2021.  

Af større poster blev der nævnt: Folder / information til områdets beboere, vælgermøde 

samt en pulje til projekter som ønskes støttet i indeværende år. Udgifterne overstiger 

indtægterne med 17.000 kr. Dette underskud skal ses i lyset af det ret store overskud for 

2020. 

Kontingent for 2022 blev fastsat uændret. 

Ad. 7. Fire bestyrelsesmedlemmer var på valg. Alle fire var villige til at modtage genvalg. 

   Tom Samsøe Hansen 

  Leo Thinesen 

  Hans Karl Christensen 

  Tina Petersen 



Dirigenten spurgte forsamlingen om der er andre forslag til bestyrelsen. Det var ikke 

tilfældet, - dermed blev alle 4 genvalgt. 

Ad. 8. Valg af suppleanter. Generalforsamlingen foreslog Lars Nielsen samt Klaus Jachobsen. Ikke 

andre forslag. Begge blev dermed valgt som suppleanter. 

Ad. 9. Som fællesrådets revisorer blev foreslået: Kirsten Nielsen og Marianne Lemming.  General 

valgte de to som fællesrådets revisorer. 

Ad. 10.    Under eventuelt blev spurgt til fælles blad for området. Det tænkes her bl.a. på kirkens blad, 

KHIF samt Kolt Nyt.  Bestyrelsen noterede forslaget og vil undersøge mulighederne nærmere. 

Fra generalforsamlingen blev der rettet en tak til fællesrådet og specielt til fællesrådets 

formand for det store engagement og de mange initiativer. 

Formanden sluttede generalforsamlingen med en tak for fremmødet og spørgelysten samt 

en tak til dirigenten. 

 

Kolt-Hasselager den 22. september 2021. 

 

Kirsten Hedegaard   Thomas Bent Andersen 

Dirigent    referent 

  

 

 


