
Referat fra stormøde om Lokalbladet den 29-01-03 
 

Tilstede var:  Marianne Eriksen og Gunhild Bach fra Familie & Samfund, Jens Folmer fra Serup 

Menigshedsråd, Anne Margrethe Jensen fra Lemming Menighedsråd, Inge Glibstrup, sognepræst, 

Henrik Jensen fra Jagtforeningen, Lone Jensen fra Serup Forsamlingshus, Annette Jellesen fra 

Friskolen, Doris Larsen fra Lemming Borgerforening/Forsamlingshus, Steffen Ramsgaard fra 

Lemming-GIF, Oluf Luffe Skjerning, redaktør. Afbud fra Serup Borgerforening og Børne- og 

familiehuset. 

  

Der var udsendt retningslinier for Lokalbladets produktion til alle deltagerne før mødet. De nye 

deltagere og deres ”bagland” blev budt velkommen til stormødet. 

 

Retningslinierne blev gennemgået og vedtaget samt underskrevet af de fremmødte repræsentanter 

for foreningerne. 

 

Regnskabet blev gennemgået, det ser fornuftigt ud, men det ønskes opstillet, så det går fra 1/1-

31/12, og det samme gælder budgettet. Det blev aftalt, at de nye annoncører skal oplyses om dette, 

så deres bidrag også dækker bladproduktionen indenfor et kalenderår. Dette betyder, at 

annoncørerne kun skal betale for annoncer i 3 blade og ikke 4 som først aftalt. Det endelige 

regnskab og budget skal udsendes til de deltagende foreninger og menighedsråd hurtigst muligt. 

 

Det blev aftalt at indføre et medlemskontingent på 250 kr/år. Alle brugere af bladet skal være 

medlemmer. Kontingentet alene giver adgang til at sætte aktiviteter i aktivitetskalenderen og få 

enkelte meddelelser trykt i bladet. Denne mulighed er tænkt til gadefestudvalg, julemarkeder, 

busture og lignende, som lejlighedsvist kunne være interesseret i en bred orientering for 

lokalområdet.  

 

Annonceprisen bliver 750 kr for 3 bladudgivelser i 2003, og så vil annoncørerne blive kontaktet 

senere på året for at give mulighed for at tegne annoncer for alle 4 bladudgivelser i 2004. 

 

Sideprisen bliver 1000 kr/år/side for foreningerne i 2003, dog mindst en halv side for 500 kr..   

 

Man kan abonnere på Lokalbladet for 100 kr/år, og så vil bladet blive sendt ud til abonnenterne 

udenfor Lemming og Serup sogne. Abonnementet kan for eksempel gives som gave til personer, 

man ønsker at glæde med Lokalbladet.  

 

Gaver og drifttilskud er fortsat velkomne til at styrke bladets konsolidering.  

 

Ifølge retningslinierne skal der vælges en redaktionsgruppe på mindst 3 personer, der konstituerer 

sig med redaktør, kasserer og et menigt medlem. Luffe blev redaktør, Marianne kasserer og Inge 

menigt medlem. 

 

Der skal trykkes ca. 800 blade i alt næste gang. Efter mødet er der tegnet endnu flere annoncer, så 

det tegner godt.  

 

Referent Luffe  


