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Referat 
Emne: Generalforsamling 2020 

 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

  

2. Valg af dirigent  

  

3. Bestyrelsens beretning. 

  

4. Diskussion af eventuelle nye vedtægter og nævneændring til Stavtrup 

Fællesråd. 

  

5. Forelæggelse og godkendelse budget og regnskab. 

  

6. Eventuelt 

  

Mødeleder: Mikkel Stærk Dickenson 

Dirigent: Flemming Hamann 

Referent: Karen Yde 

Tilstedeværende: Mikkel Stærk Dickenson, 

Gert Aarslev, Flemming Hamann, Karen Yde, 

Mathias Lægdsmand, Bave Muhamad. 

Dato: 01-12-2020 

 

Mødested: SIF’en samt mulighed for virtuel 

deltagelse via Microsoft Teams. 
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Dagsordenspunkt:  Noter og opgaver:  Ansvarlig:  Deadline:  

1. Velkomst og 

dagsorden  

Den konstituerede formand Mikkel Stærk 

Dickenson åbnede den ordinære 

generalforsamling for Stavtrup Lokalråd 

kl. 20:00 d. 1. december på SIF’en. 

 

 

- - 

2. Dirigent Flemming blev enstemmigt valgt til 

dirigent og konstaterede mødet for 

lovformeligt indkaldt.  

 

 

- - 

3. Beretning Efter 30 år som formand for Stavtrup 

Lokalråd, træder Gert tilbage, men vil til 

stor glæde for lokalrådet vil forsat bidrage 

til lokalrådets arbejde som 

bestyrelsesmedlem. Gert fortalte om 

arbejdet i lokalrådet igennem 3 årtier 

samt perspektiverede over udviklingen i 

Stavtrup bysamfund gennem årene. 

Bestyrelsen takkede Gert for sit store 

engagement og bidrag igennem årene.  

 

Formandens beretning ved den 

konstituerede formand: 

• Orientering om fremgang i 

halprojektet, dialog med 

kommunen og forventet ændring 

af lokalplan i forbindelse med 

godkendelse til byggeri.  

 

Orientering fra Støjgruppen ved 

Lokalrådets repræsentant i gruppen:  

• Støjgruppen består af en række 

frivillige borgere der ønsker at få 

støjniveauet i Stavtrup fra især 

Aarhus Syd Motorvejen ned under 

den anbefalede maksimale 

grænseværdi.  

• Gruppen vil gennem en række 

initiativer indgå i en konstruktiv 

dialog med Kommunen, 

Vejdirektoratet og andre aktører 

for at opnå et bredt 

samarbejdsfelt. 

• Indsatsen er målrettet imod det 

snarlige kommunalvalg d. 16. 

november 2021.  

 

 

Gert 

Aarslev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikkel 

Stærk 

Dickenson 

 

 

 

 

 

Karen Yde 

 

- 
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4. Nye vedtægter Der er enighed i bestyrelsen angående 

navn- og vedtægtsændring til foråret til 

Stavtrup Fællesråd. Udkast til 

vedtægtsændring blev diskuteret under 

mødet. Eventuelle kommentar fra 

bestyrelsen til det sidste udkast skal 

sendes til hele bestyrelsen senest to uger 

inden næste bestyrelsesmøde.  

 

  

Bestyrelsen 30/12-2020 

5. Budget og 

regnskab 

Regnskab for 2019 og 2020 blev 

enstemmigt godkendt.    

Flemming 

Hamann 

- 

6. Eventuelt  Næste bestyrelsesmøde d. 13/1 kl. 20:00 

Mikkel reserverer et lokale og sender 

indkaldelse med dagsorden senest 7 dage 

inden mødedatoen. 

 

Fællesrådet ønsker at rekruttere flere 

bestyrelsesmedlemmer til næste 

generalforsamling. Mikkel rækker ud til 

Søren Christiansen med henblik på 

kontakt til eventuelle kandidater.  

Mikkel 

Stærk 

Dickenson 

 

 

Mikkel 

Stærk 

Dickenson 

6/1-2020 

 

 

 

 

13/1-2020 


