
Ugerløse d. 24-3-2022 

Referat fra generalforsamling i Ugerløse lokalforum d. 24-3-2022 afholdt i Borger og beboerhuset. 
 
Dagsorden  

1.  Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetæller 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Fremlæggelse af regnskab/økonomisk oversigt til godkendelse 
5. Fremlæggele af regnskab/økonomisk oversigt for Flag- og   
Juleudsmykningsudvalget til godkendelse 
6. Indkomne forslag 
7. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer for foreninger og institutioner 
8. Valg af borgerrepræsentanter 
9. Valg af bilagskontrollant 
10. Præsentation af Erhvervslivets repræsentant og evt. valg heraf 
11. Eventuelt. 

 
 

Ad 1 Stig Kongsfeldt foreslået og valgt, og konstater at generalforsamling er lovligt indkaldt  
Ad 2 Peter  og Mette er valgt. 
Ad 3 Bestyrelsen beretning Godkendt 
Ad 4 Formanden forelagde på vegne af kasser regnskab der blev godkendt  
Ad 5 Flag og stjernregnskab godkendt  
Ad 6 Der forelå forslag til ændring af vedtægter, forslag er gengiver her underng under 1, vedtaget 
” 
Forslag til vedtægtsændringer for Foreningen Ugerløse Lokalforum til generalforsamling 2022 
Indkommende forslag fra Bestyrelsen Punkt 1 : Ændringer af vedtægter. § 3 Foreningen Ugerløse 
Lokalforums sammensætning Medlemmer i ”Foreningen Ugerløse Lokalforum” er foreninger, erhvervsliv og 
borgere med hjemsted i Ugerløse Sogn, samt institutioner beliggende i Ugerløse Sogn, og hvis primære 
interesser er i lokalområdet. Enhver borger over 15 år er automatisk medlem af foreningen. For foreninger 
gælder endvidere, at de skal have udarbejdet vedtægter vedtaget på en offentlig generalforsamling eller via 
lovgivning.( Tilføjes ) Dens vedtægter skal være offentligt tilgængelig. Foreninger må ikke være 
kommercielle, så betragtes de som erhvervsliv. Medlemskab af foreningen er gratis. Godkendt  
 
 § 5 Bestyrelsens konstituering Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en 
kasserer og en sekretær/pr. udvalg, efter hver generalforsamling. ( Dette fjernes ) Bestyrelsen kan vælge at 
nedsætte et forretningsudvalg bestående af tre personer, hvoraf formand og næstformand udgør de to 
personer. Godkendt  
 
5.4. Sekretæren/pr. udvalg fører lokalforums protokol og sørger for at protokollen og relevante 
dokumenter bliver tilgængeligt for medlemmerne. 5.4. ( Ændres til ) Sekretæren fører lokalforums 
protokol og sørger for at protokollen og relevante dokumenter bliver tilgængeligt for medlemmerne. 
Godkendt  
 
8.3. ”Foreningen Ugerløse Lokalforum” indkalder herudover til en årlig generalforsamling, der indkaldes 
med min. 20 dages varsel, enten ved husstandsomdelt brev/folder eller annoncering i lokalpressen, eller 
med opslag centrale steder i byen, samt på hjemmesiden & sociale medier. Mødet afholdes i første kvartal 
af året. ( Tilføjes ) Generalforsamlingen skal som udgangspunkt gennemføres ved fysisk fremmøde, dog kan 
bestyrelsen vælge at afvikle generalforsamlingen online, ved Statslig restriktioner såsom forbud mod fysisk 
sammenkomster. Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte deltagere. 
Godkendt  



 
 
Punkt 2 : Ændringer af vedtægter. 4.3. I bestyrelsen indgår desuden op til 4 repræsentanter for 
indbyggerne i lokalområdet. Disse repræsentanter vælges direkte på den årlige generalforsamling. Alle 
foreningens medlemmer jvnf. §3 er valgbare, ( Tilføjes ) dog har borgere, der ikke sidder i bestyrelsen for en 
forening, som er repræsenteret i bestyrelsen, fortrinsret. Borgere der sidder i bestyrelsen for en forening, 
som er repræsenteret i bestyrelsen, er valgbare hvis ikke der kan opstilles min. 2 repræsentanter. 
Stemmeberettigede er alle medlemmer jvnf. §3, som er til stede på generalforsamlingen. 
 Borgerforslag til vedtægtsændringer. 4.3. I bestyrelsen indgår desuden op til 4 repræsentanter for 
indbyggerne i lokalområdet. Disse repræsentanter vælges direkte på den årlige generalforsamling. Alle 
foreningens medlemmer jvnf. §3 er valgbare, ( Tilføjes ) dog har borgere, der ikke sidder i bestyrelsen for en 
forening, som er repræsenteret i bestyrelsen, fortrinsret. Borgere der sidder i bestyrelsen for en forening, 
som er repræsenteret i bestyrelsen, er valgbare hvis ikke der kan opstilles min. 4 repræsentanter. 
Stemmeberettigede er alle medlemmer jvnf. §3, som er til stede på generalforsamlingen.” 
 
Kommentar til pkt.  
Generalforsamlingen har pålagt Bestyrelsen  at arbejde videre  med 4,3 idet det er uklart hvad formål og 
konsekvenser er  
Godkendt 
 
Ad 7  præsentation af forening udpegede medlemmer  
 
UIF; Niller  
UIF venner; Rene  
Svømme klubben; Steen  
FDF Bent  
Menighedsrådet, Niels 
Borger og beboerhuset; Michael 
Gospelkoret  Mathilde  
Flag og Stjerner; Line  
 
 
Ad 8 valg af Borger ; 
1 Tommy  
2 Rene 
3 Anders Juul  
4 Susanne  
Ad 9 Valg af bilags kontrollanter, vælges for to år Peter Sørensen er valgt i 2021 og Niels Weinreich er på 
valg , men kan ikke vælges da han er udpeget til bestyrelsen  Lars  Vagner Hansen er foreslået og valgt.  
 
Ad  10 Præsentation af  Erhverv repræsentanter  
1 Anders  
2  
 
 
Ad 11 Evt. . 
Intet  
Således forløbet d 24-3 2022    
 
Dirigent; Stig Kongsfeldt  


