
Referat af generalforsamling i  

Landsbyforeningen Gørslev og Omegn den 23. marts 2017. 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

Linda Andersen blev valgt som dirigent. 

To stemmetællere blev valgt. 

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen, om end det ikke har været 

muligt at benytte hjemmesiden, som er blevet hacket. Der er imidlertid uddelt indkaldelser i henhold til 

reglerne i områdets postkasser, ligesom indkaldelser er opsat diverse steder og er sat på foreningens 

Facebookside. 

2. Beretning. 

Formand, John Voss, aflagde beretning. 

Det blev nævnt, at hovedvejen gennem Slimminge er meget mørk i de yderste ender. 

Der blev spurgt til, om effekten af de trafikdæmpende foranstaltninger er blevet målt. Leif Lørring oplyste, 

at kommunen har lovet, at de målinger, der blev lavet før beslutningen om dæmpningen, vil blive lavet igen 

om et år. Efter gennemkørende lastbilkørsel ad Lundegårdsvej er blevet forbudt, viser GPS'en for disse 

køretøjer, at den hurtigste forbindelse fra den ene motorvej til den anden nu er over Lellinge-Vemmedrup. 

Thorkild Høy oplyste, at han som beboer på Slimmingevej allerede nu kan mærke den mindre trafik. Flere 

bemærkede, at det også mærkes gennem Gørslev by. 

Der blev spurgt til trafikken på Østervang. Kommunen har besluttet, uden at Landsbyforeningen dog har 

været ind over, at den også vil blive lukket for tung gennemkørende trafik som Lundegårdsvej. 

Jacob Lund bemærkede, at den udfærdigede trafikdæmpning gennem Gørslev er uhensigtsmæssig for de 

brede landbrugsmaskiner, som ikke har tilstrækkelig plads. Han har fra Gefion fået oplyst, at de ikke er 

blevet hørt. John Voss oplyste, at foreningen i processen har gjort kommunen opmærksom på, at det var 

vigtigt, at landbruget fortsat kunne færdes med deres maskiner, og at vi i den forbindelse har fået at vide, 

at landboforeningerne var blevet hørt. Han opfordrede derfor til, at det lokale landbrug fortsat holder 

kontakt til kommunen om problemet. 

Kommunen har lovet, at der senere også vil blive målt på, om lastbilstrafikken er rykket til Vollerslevvej. Det 

er også noget foreningen har været opmærksom på. 

Poul Erik Jensen gjorde opmærksom på, at det også af tilskudsmæssige årsager er af betydning at lade sine 

børn blive medlemmer af foreningen. Han oplyste videre, at den nye kommuneplan er under udarbejdelse, 

og at det er vigtigt at komme frem med evt. ønsker så tidligt som muligt i processen. 

Formandens beretning blev godkendt. 

 



3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 

Foreningen har nu 57 adresser i medlemsregistret som tæller 138 personer. 

Nanna oplyste, at fællesspisningerne kører for sig selv og blot skal løbe rundt, men der er pt. et optjent 

beløb på ca. 1.400 kr. 

Foreningens revisor Anders Hansen bemærkede, at regnskabet for fællesspisningerne bør være med i 

foreningens regnskab. Nanna oplyste, at der foreligger et detaljeret regnskab, som kan indarbejdes i 

foreningens. Der var enighed om, at det bliver det fremover. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

Kontingentet fastsattes som hidtil:  

en person over 18 år, 100 kr., 

efterfølgende person i husstanden over 18 år, 50 kr., 

barn under 18 år, 20 kr., men udløser samtidig en forsørgerrabat på 20 kr. 

5. Valg af lokalrådsmedlemmer og to suppleanter. 

To lokalrådsmedlemmer Michael Sigvardt og Michael Slonina ønskede ikke genvalg. 

Linda Andersen oplyste, at hun gerne stiller op. Lisbeth Sørensen oplyste, at hun er bekendt med, at Mie 

Lund også ønsker at stille op. Der var ikke flere, der ønskede at opstille. 

Valgt blev herefter: 

John Voss, Leif Lørring, Gerd Poulsen, Nanna Steenstrup, Lisbeth Sørensen, Christine 

Qvistorff, Erik Andersen, Linda Andersen, Mie Lund og Annette Goldschmidt. 

Suppleanter er: Lisbeth Sørensen og Nanna Stenstrup. 

Lokalrådet konstituerer sig på førstkommende møde. 

6. Valg af to revisorer og en suppleant. 

De hidtidige revisorer Anders Hansen og Thomas Siersen Jensen blev genvalgt.  Revisorsuppleanten Leif 

Nolling blev ligeledes genvalgt.  

7. Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 

8. Eventuelt. 

Linda Hansen foreslog, at facebooksiden deles, så der er en til køb og salg ved siden af den anden. Flere 

oplyste, at det fungerer fint andre steder. Der var enighed om, at lokalrådet vil arbejde for dette. 

Generalforsamlingen afsluttet. 


