
Referat fra stiftende generalforsamling i Hjadstrup/Lunde Sogns Lokalråd. 
 
Dato: 26-06-2013 
Sted: Heldagsskolen i Hjadstrup 
 
Talsmand for initiativgruppen Brian Kristensen bød velkommen til den stiftende 
generalforsamling, og udtrykte stor glæde ved at se den flotte opbakning til initiativet. 
Mere end 30 personer havde taget imod invitationen. Der var speciel velkomst til 
aftenens oplægsholdere Carsten Abild formand for Landsbyerne i Danmark og Kjeld 
Hansen bestyrelsesmedlem i Nordfyns Landdistriktsråd. 
 
Carsten Abild fortalte levende om danskheden gennem de seneste 200 år, og 
fremhævede netop de ting, der er godt ved at være dansker, men gav så også mange 
eksempler på de problemer, der gør det sværere at være beboer i landområderne, fordi 
man politisk gennem de seneste kan 50 år, har arbejdet på at folk skal flytte til 
byerne.Det er vigtigt, at vi nu organiserer os til at modstå den tendens til at alt skal 
centraliseres, og beslutningerne derfor bliver taget langt fra fra os, sluttede Carsten 
Abild. 
 
Herefter tog Kjeld Hansen over og fortalte om Nordfyns Landdistriktsråd, som er 
paraplysorganisation for de nordfynske lokalråd. Lokalrådet har i dag et glimrende 
samarbejde med såvel politikere som administrationen i Nordfyns Kommune, hvilket i 
høj grad er til fordel for alle parter. Som man udtrykker det på kommunal side: Hvis vi 
ikke er bekendt med , hvordan borgerne ønsker løsninger, er vi tvunget til at tro. Kender 
vi derimod borgernes ønsker gennem den direkte kontakt, kan vi efterfølgende med god 
grund afvise klager over løsningerne! 
 
Efterfølgende gennemgik Kjeld Hansen landdistriktsrådets standardvedtægter for 
lokalråd, og efter lidt tilpasning til Hjadstrups og Lundes situation, hvor der ikke er ret 
mange foreninger, blev nye vedtægter for Hjadstrup/Lunde Lokalråd énstemmigt 
vedtaget. 
Alle bosiddende i området eller med tilknytning kan blive medlem, og medlemskab er – 
indtil videre – gratis. For at have stemmeret skal man være noteret som medlem i mindst 
3 måneder. Repræsentantskabet skal mødes mindst én gang om året til årsmøde, og kan 
mødes til et efterårsmøde, såfremt der er behov for dette – altså ikke meget 
mødeaktivitet for repræsentantskabsmedlemmer. Alle der var skrevet op på den omdelte 
seddel, var at betragte som medlemmer af lokalrådets repræsentantskab, og dermed 
stemmeberettiget på den stiftende generalforsamling. 
 
Herefter gik man over til den stiftende generalforsamling, hvor talsmand for 
initiativgruppen Brian Kristensen foreslog Kjeld Hansen som dirigent, der blev valgt 
uden modkandidat.  
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, og gjorde 
opmærksom på, at ingen kan gøre indsigelse mod de beslutninger en dirigent foretager, 
men at man kan afsætte dirigenten. 



Til den stiftende genralforsamling er der kun 2 relevante punkter, nemlig valg og 
eventuelt. 
 
Dirigenten udbad sig forslag til valg af formand. 
Kim Jørgensen Kappendrup blev foreslået og valgt for en 2-årig periode. 
 
Efterfølgende udbad dirigenten sig om forslag af op til 6 bestyrelsesmedlemmer 
Jesper Jensen Bladstrup 
Jimmi Madsen Kappendrup 
Kristian Pedersen Marbæk 
Brian Kristensen Stormosen 
Arne Erlund Kappendrup 
blev foreslået og valgt i ovenstående rækkefølge, de første 3 for en 2-årig periode, mens 
de 2 sidste er valgt for en 1-årig periode. 
Da der ikke var kandidater fra Lundeområdet, bemyndigede generalforsamlingen den 
nye bestyrelse til selv at finde en person fra Lundeområdet til den sidste 
bestyrelsesplads for en 1-årig periode.  
 
Der skulle så findes 2 suppleanter, hvor der var forslag om valg af 
Line Hummehoff Hjadstrup 
Søren Bang Kappendrup 
der begge blev valgt for en 1-årig periode 
 
Som revisor blev 
Ole Taustrup Hansen Kappendrup  
foreslået og valgt for en 2-årig periode 
 
Eventuelt: 
Der kom spørgsmål om det ikke var muligt at få kommunen til at gøre mere ved 
gadekærene. Kjeld Hansen præciserede, at gadekærene er fælleseje for områdets 
beboere, at de har mulighed for at gøre hvad de vil med disse, kun at de ved oprensning 
skal  beholde  det  oprensede  mudder  på  området.  I  dag  findes  der  ikke  ”branddamme”,  og 
kommunen har derfor ikke længere noget ansvar for disse. 
Kim Jørgensen takkede for valget som formand, og var glad for den store opbakning, 
der var til mødet, og  udtrykte  det  på  denne  måde:  ”Det giver mig grund til at tro, at vi 
har en mulighed for at være et af de landsbysamfund, der ønsker at gøre noget for 
hinanden, og dermed  øge  chancen  for  at  overleve”. 
 
Dirigenten takkede slutteligt for god ro og orden, og for en meget saglig og fornuftig 
debat, og gav ordet til talsmand for initiativgruppen Brian Kristensen, der ligesom 
formanden udtrykte stor optimisme omkring lokalrådets fremtidige arbejde, og sluttede 
med endnu engang at takke for det gode fremmøde. 
  
Referent: Kjeld Hansen 

 


