
Referat fra Lokalbladet generalforsamling 2017 
 
Tilstede var Tina Englyst, Janni Rasmussen, Tina Kampp, Bo Grymer, Conrad Thomsen, Rosa Leth, Andrea 
Thomsen, Peter Bernth, Arne Mundbjerg , Olaf Leth, Jacob Kudsk , Klaus Hansen, Oluf Luffe Skjerning, 
Karina Birch. 
 
Til dirigent blev valgt Arne Mundbjerg, der konstaterede, at GF-en var rettidigt indkaldt. Luffe blev valgt til 
referent. Dagsordenen blev herefter fulgt. 
 
Luffes beretning var en konstatering af foreningernes og præsternes gode indsats omkring bladets indhold 
samt annoncørernes fine tilslutning. Klaus`s beretning var en orientering om, at tilslutningen til bladet nu er 
så god, at der "kun" er 4 sider til alment lokalstof, hvilket jo blot er positivt. Han kom også med en 
opfordring til nye emner til lokalstof; her nævnte Bo, at "Hvad skete der lokalt for xx år siden" kunne være 
en mulighed. 
 
Regnskabet for 2016 viste et overskud på 7.153 kr, hvilket gav en kassebeholdning på 131.496 kr. Dette 
opfylder vedtægternes krav om penge nok til at udgive bladet i et år med evt. "sættehjælp" fra Silkeborg 
Bogtryk eller andre. Regnskabet blev vedtaget. Der var ikke indkommet nye forslag, hvorefter budgettet for 
2017 blev gennemgået og udviste et underskud på 7000 kr. som tegn på, at bladet ikke vil "puge penge" 
unødigt. Priserne for annoncer og sidepriser m.m. forblev uændret til foreningerne tilfredshed; budgettet 
blev herefter vedtaget. 
 
Redaktørerne, revisoren og "sætternissen Tina" blev genvalgt, lige som kasserer Karina fortsætter, alle med 
applus! Ingen ønskede at stille op til redaktionens forretningsudvalg, der er tænkt som hjælp til bladets 
produktion m.m. Klaus har "meddelere" i Sejling og Sinding; andre interesserede fra Serup og Lemming er 
velkomne til at kontakte Luffe, idet redaktørerne ikke selv er stærkt opsøgende! 
 
Under eventuelt kom snakken ind på bladets udvikling, idet det nu er 15 år, bladet udkommer. Redaktionen 
modtog her dagens sidste applaus! Hvorefter Rosa og Olaf serverede lækre snitter fra Superbrugsen i 
Kjellerup. Tak til forsamlingshusværterne for hjælpen med mødets afholdelse. 
 
Luffe    
 
   
 
  


