
 

 
 

Landsbyforeningen Gørslev og omegn, generalforsamling den 22. 
marts 2018 i Gørslev forsamlingshus. 
 
 
Dagsorden: 
1 Valg af dirigent og stemmetællere. 
2 Beretning. 
3 Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 
4 Fastsættelse af kontingent. 
5 Valg af lokalrådsmedlemmer og to suppleanter. 
6 Valg af to revisorer og en suppleant. 
7 Indkomne forslag til afstemning (jf. vedtægternes § 5, stk. 3).  
8 Ideer og forslag til drøftelse. 
9 Eventuelt. 
 
Fra Lokalrådet var mødt Leif Lørring, næstformand, Erik Andersen, Mie Lund, Linda Andersen, 
Nanna Steenstrup og Annette Goldschmidt. Afbud fra John Voss, formand, Christine Quistorff, Gerd 
Poulsen og Lisbeth Sørensen. 
 
1) Kaj Mortensen blev valgt som dirigent. Jens og Karsten Holten Hecht-Nielsen blev valgt 
som stemmetællere. 
 
2) Leif Lørring aflagde som næstformand - i formandens fravær - beretning. Beretningen blev 
godkendt. 
 
3) Regnskabet, der blev omdelt, blev gennemgået af Leif Lørring og blev godkendt. 
 
4) Kontingentet foresloges fastsat som hidtil til 150kr for en husstand med to voksne og 100kr for en 
husstand med en voksen, uanset antallet af børn, der måtte indmeldes fra husstanden. Hertil var 
ingen bemærkninger. 
 
5) Det vedtoges, at lade lokalrådet i forbindelse med konstitueringen vælge, hvem der er ordinære 
medlemmer og hvem der er suppleanter. 
 
Erik Andersen, Mie Lund, Linda Andersen, Nanna Steenstrup, Gerd Poulsen, Lisbeth Grube og 
Annette Goldschmidt genopstiller.  
 
John Voss, Leif Lørring og Christine Quistorff genopstiller ikke. 
 
Som yderligere kandidater opstillede Sussie Dam, Brian Johansen, Bente Kisbye, Anja Andersen og 
Poul Erik Jensen. 
 
Alle opstillede blev valgt. 
 
6) De to revisorer Anders Hansen og Thomas Siersen Jensen blev genvalgt.  Revisorsuppleanten 
Leif Nolling blev ligeledes genvalgt. 
  
7) Der er ikke indkommet forslag til afstemning. 
 
8) Der fremkom ingen ideer eller forslag til drøftelse. 
 
9) Eventuelt:  

- Arbejdssituationen for lokalrådet drøftedes. Blandt de fremmødte var enighed om 
vigtigheden af, at holde fast i de emner, der allerede er taget op for at sikre, at de fornødne 
kræfter er til stede til det fortsatte arbejde.  



- Der var enighed om, at det fortsat er vigtigt at arbejde på udbredelsen af fibernet og bedre 
mobildækning.  

- Lokalrådet blev bedt om at høre kommunen om status på kloakprojektet og renovering af 
vejbelægninger.  

- De opsatte chikaner på Slimmingevej i Gørslev er fortsat meget generende for landbrugets 
kørsel med maskiner. 

- Der var stor ros til foreningen fra en af de borgere med egen virksomhed i vores område for 
det succesfulde arbejde med at få etableret fibernet i Vollerslev-Nyvang-området og i øvrigt 
generel ros fra de fremmødte. 

- Der orienteredes kort om forløbet vedrørende Børnehuset. Foreningens høringssvar ligger 
på hjemmesiden. Flere andre har også afgivet høringssvar, der alle kan findes på Køge 
kommunes hjemmeside. Sagen behandles på Børneudvalgets møde den 4. april. 
(I skrivende stund har Børneudvalget netop anmodet forvaltningen om at udarbejde en 
genopretningsplan for Gørslev Børnehus. På dette link ligger under 41 sagsfremstilling og 
indstilling til Børneudvalget: https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Dagsordener-og-
referater/95c90ca5-0889-40c2-bbbe-87d2433013d0/85548590-625E-4481-A5E6-
42540A0F54DF.aspx?agendaid=0ceb3727-61a4-44e0-827c-10d2f6e20bbb) 
 

 
Inden generalforsamlingens afslutning udtrykte alle tak til Leif, Christine og John for deres store 
indsats i lokalrådets arbejde. 
 
Annette Goldschmidt, sekretær 
 


