
 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Regstrup Lokalforum onsdag d. 28. august 2019 kl. 19 på Nr. 

Jernløse skole:  

1. Valg af dirigent:  
Brian Worm Ahlquist blev valgt som dirigent 
 

2. Forslag til nye vedtægter:  
Ændringsforslaget blev gennemgået punktvis af dirigenten. 

Der var følgende rettelser/tilføjelser: 

 

§4 stk. 3  

ønskede forsamlingen en præcisering i første linje til kan herudover søge finansiering i stedet for 

søges herudover finansieret. Der var enighed blandt alle om at vedtage præciseringen. 

 

§6, stk. 7 manglede i ændringsforslaget  

pkt. 3 Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab  

pkt. 4. Indkomne forslag 

pkt. 5. Valg til bestyrelsen 

pkt. 6. Eventuelt 

§ 6: Ordinær generalforsamling ændres til november i stedet for oktober.  

Rettes gennemgående til november måned alle steder det er nævnt i vedtægterne. 

§9 skal tilføjes til stk. 5:  
er tilstede. 
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Mødereferat fra bestyrelsesmøderne lægges på Lokalforum Regstrups hjemmeside. 
Mødereferat godkendes af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 

Vedtægterne med ovenstående tilføjelser blev vedtaget ændret af forsamlingen. 

 
3. Beslutning om, at der i 2019 ikke er medlemmer fra nyvalgt bestyrelse på valg til ordinær 

generalforsamling 2019, men at det først er til generalforsamling oktober 2020 at der jf. 
vedtægternes § 5 er en del af bestyrelsesmedlemmerne der er på valg: 
Vedtaget 
 
 

4. Valg af ny bestyrelse 
Følgende deltagere stillede op og blev valgt til bestyrelsen: 
 

Anni Olsen,   anni@kyril.dk 

Jimmi Singerholm,   jimmysingerholm@gmail.com 

Mia Nielsen (Nr. Jernløse), 

Mogens Jensen (Kvanløse),  mogens@ringstedvej233.dk 

Lone Plovstrup (Sdr. Jernløse)  plovstrup@gmail.com Tlf. 41598440, Sdr. Jernløsevej 41A, 4420 
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Bestyrelsen er selvsupplerende for de resterende medlemmer 

 

5. Eventuelt:  

Jens fra Kvanløse beboerforening: 

Genbrugspladsen blev stillet som et opmærksomhedspunkt. Jens orienterede om at FORS overvejer 

at lukke genbrugspladsen en gang om ugen. 

Jens opfordrede til at alle gør sig mere umage med sortering af affald. Der er store omkostninger 

ved at der ikke sorteres korrekt. 

 
 

 
 
 
Underskrifter fra nyvalgt bestyrelse: 
 
 
 
Anni Olsen  Jimmy Singerholm  Mia Nilsen 
 
 
 
 
 
Mogens Jensen Lone Plovstrup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referent Mette Bruun Pedersen 
 
 


