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Agenda 
 

Punkt Noter Beslutninger/Opgaver 

1.  Opfølgning på sidste møde 

− Emails videresendes nu fra 
stavtrup.lokalraad@gmail.com, bl.a. til 
Mikkel 

− Nyt CVR nummer registeret, 41 616 261 
 

− Update fra Karen, alle skulle nu 
modtage emails sendt til den fælles 
gmail. 

2.  Multihal – selvejende institution og valg 
til bestyrelse 
Det indstilles at Stavtrup Lokalråd udpeger 
"på forventet efterbevilling", Per Bo og Søren 
Kristiansen, nuværende medlemmer af 
Multihal-koordinationsgruppen, som 
medlemmer af bestyrelse i den kommende 
selvejende institution der bliver drivende for 
indsamling af midler, på vegne af Stavtrup og 
Stavtrup IF 
 

Det er vedtaget at Stavtrup Lokalråd 
peger på Per Bo Andersen og Søren K. 
Kristiansen til bestyrelse. 
 
 

3.  Forslag til vedtægter for det kommende 
Fællesråd  
Filer fremsendt sammen med dagsorden. 
  

Drøftede forslag til vedtægter. Besluttet 
at arbejde videre i en retning hvor 
”medlemmer” er personer med adresse i 
Stavtrup (frem for at det kun er 
foreninger der vælger bestyrelsen). Det 
og andre rettelser blev tilføjet til det 
fremsendte forslag med hvilket der 
arbejdes videre. 
Nyt forslag til vedtægtsændringer 
rundsendes til bestyrelsen inden d. 18/11 
 

4.  Dato for Generalforsamling  
Foreslås at afholde generalforsamling, som 
virtuelt møde, d. 1/12 kl. 20-21. 
 

Besluttet som fremlagt 

5.  Eventuelt 
- Som opfølgning på Gerts afbud, 

umiddelbart inden dette møde, 

 
Som opfølgning på sidste møde hvor 
Gert trak sig som formand, besluttede 

Dato 11-11-2020 
Tidspunkt 20.00 - 22.00 
Sted Mødelokale B på lokalcenter Søholm 
Deltagere Poul-Erik Tindbæk, Karen Yde, Mikkel Stærk Dickenson, Flemming Hamann (Søren 

Kristiansen, deltagende som gæst til punkt 2) 
Fraværende Gert Aarslev  
Referent Mikkel Stærk Dickenson 

mailto:stavtrup.lokalraad@gmail.com


 
 
 

 

tilkendegav han ønske om at 
videregive posten som formand med 
snarlig virkning.  

 

mødet at konstituere Mikkel Stærk 
Dickenson som formand forud for den 
kommende generalforsamling, og frem 
mod næste valg til bestyrelsen, hvorefter 
denne konstituerer sig med ny formand 
mm., jf. nuværende eller nye vedtægter. 

 
 
 


