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Referat af Lokalforum´s ordinær generalforsamling, onsdag 20 februar 2019, kl 19 i 

Mørkøv hallen.  

Optalt deltog 23 medlemmer inklusiv lokalforums bestyrelse i mødet. Kopi af dagsorden, regnskab 2018 og 
budget 2019 lå omdelt på bordene.   

Formand Henrik Lehman bød kort velkommen. Oplyste at i henhold til dagsorden og vedtægtens § 8, stk. 3, 
var aftenens første punkt at få valgt en dirigent. Bestyrelsen foreslog  Niels Frimann, Idrætsforeningen. Der 
var ingen modkandidater, hvorefter Niels Friman blev valgt og overtog generalforsamlingen. Pkt. 2 på 
dagsorden var valg af referant. Her blev foreslået Lotte Christensen, der uden modkandidat blev valgt.  

Pkt. 3 på dagsorden - bestyrelsens beretning. Dirigenten orienterede forsamlingen om, at bestyrelsen havde 

valgt at dele beretningen op mellem 4 bestyrelsesmedlemmer, der hver havde et specifik område af 

lokalforums aktiviteter at berette om. Efter hvert indlæg var der mulighed for at stille  spørgsmål.  

Gav herefter ordet til formand Henrik Lehman(HL). Ud fra stikordet: hvad har vi lavet??, henviste formanden 

til bladet SMIL, hvor mange af lokalforums aktiviteter blev beskrevet. SMIL nåede vidt omkring i området, 

takket være de mange frivillige uddelere. Anførte at Lokalforum var kommet godt igennem 2018 med 

koordinering af mange opgaver og et stigende medlemstal nu på 93 medlemmer. Omtalte lokalforums 

økonomi som  værende god, at  lokalforum havde fået nye lokaler i Hallen og takkede borgerforeningen for 

lån af ”infoskuret”. Nævnte mulige nye initiativer såsom inddragelse af unge, legepladser, brug af grønne 

anlæg. Takkede bestyrelsesmedlemmerne og alle andre der frivilligt støttede op om lokalforum.  

Kommentarer/spørgsmål til beretningen:  beretningen godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.  

Bestyrelsesmedlem John Ebbe Hansens(JOH) beretning tog udgang i lokalforums synlighed i lokalområdet. 

Gennemgik de  aktiviteter lokalforum i årets løb havde deltaget i: Visit Holbæk/aftensalg i Holbæk, Skt. 

Hansfest ved Brugsen i Mørkøv, Kræmmermarkedet i Mørkøv med egen stand.  Fælles  for alle aktiviteterne 

var mulighederne for at få fysisk kontakt med borgere og en snak om lokalforums formål og virke, samt ikke 

mindst at høre hvilke ønsker folk havde for lokalområderne. Nævnte at netop den personlige kontakt med 

borgere havde givet mellem 25-30 nye medlemmer. Nye muligheder som deltagelse i SVULP 19 (Holbæk 

kommune) skal den nye bestyrelse tage stilling til. JOH omtalte ligeledes lokalforums andre kommunikations 

medier som, facebook, infoskærme mv. Bladet SMIL, der pt. husstands omdeles, blev ofte drøftet om det 

skulle digitaliseres, men mange værdisatte blades i papirform.  Ingen beslutninger om dette er tages.  Sluttelig 

takkede JOH alle de frivillige, der er med til at støtte lokalforum. 

Kommentarer til beretningen: Claus Oluf Jensen, Mørkøv Hallen: ”fasthold endelig hustandsomdeling – 

ophører I med det, mister I sponsorer og folk ved ikke hvad der foregår”. Alex Christensen, Borgerforeningen: 

Varmeværket påtænker at  annoncerer i SMIL – og drøfter mulig  økonomisk støtte  til uddeling. Ingen yderlige 

spørgsmål/kommentarer, hvorefter beretningen blev godkendt af forsamlingen med applaus. 

 

Bestyrelsesmedlem Casper Larsen´s (CL) beretning omhandlede udviklingsplan og samarbejdsmuligheder 

med Holbæk Kommune, planlagt kommunalbestyrelsesmøde, og samarbejde med skolen. CL orienterede 
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forsamlingen om, at den 19 juni 2019 skal lokalområde Mørkøv-Stigsbjergby-Skamstrup lægge hus til et 

kommunalbestyrelsesmøde. Lokalforum har ”lagt billet” ind på denne opgave, og har drøftet opgaven med 

såvel Borgerforening som Hallen, der begge støtter op om udfordringen. Mødet afholdes i Mørkøvhallen.  

Inden mødet, afholdes et såkaldt DIALOGMØDE – hvis indhold i hovedpunkter drejer sig om at få belyst 

samarbejdet mellem lokalforum og kommunen, forventninger og muligheder. Den videre planlægning er ikke 

afsluttet. CL orienterede om skolesamarbejdet mellem Kildebjergskolen og lokalforum, der blev indledt med 

deltagelse i ”skolernes bazar” i august 2018 på Kildebjergskolen. Lokalforum var ganske uvidende om hvad 

dette indeholdt.  CL udarbejdede et ”læringsspil” om samarbejde  og nærdemokrati. Muligheder  til et videre 

samarbejde er tilstede og flere møder mellem lokalforum og skolen har fundet sted. Planer om  temadag om 

lokalforum, skolen og elevers muligheder for input i SMIL er drøftet. CL konstatere også at samarbejde 

mellem skolen og lokalforum ikke er så let og naturlig at etablere grundet forskellige strukturer i 

”systemerne”. Udviklingsplaner og samarbejdsmuligheder med Holbæk Kommune – indledes med den 

overordnede forklaring, at kommunens  ønske om  at støtte  en lokal udvikling, kræver at lokalområdet selv 

konkretiserer, hvilken udvikling og hvordan dette skal foregå gennem en nedskrevet udviklingsplan.  Planen 

skal således indeholde ønsker, visioner og drømme. Lokalforum har i årets forløb, arbejdet på at få 

formuleretet en udviklingsplan for Mørkøv området. Der har været afholdt møder med 14 særlig inviterede 

borgere, såvel borgerforeningen som hallen, har været indraget. Processen er lang men Lokalforum forsætter 

arbejdet i 2019.  

Kommentarer/spørgsmål til beretningen: ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, der blev 

godkendt.  

Bestyrelsesmedlem Ellen Lundsgaard: Cykelsti,trafiksikkerhed og buslinjer.Bosætningsanalyse.Borgermøder 

og interessegrupper. EL indledte sit oplæg med kort at beskrive interessegruppen trafikgruppen, der gennem 

året har arbejdet med cykelstien – fra Stigs Bjergby over Mørkøv til  Skamstrup. Synspunkterne har været 

koncentreret om trafiksikkerhed som en helhed i lokalområdet, og  sikre at busruter var tilgængelige for 

skolebørn. Høringsvar i forbindelse hermed blev udformet. Trafikgruppens videre formål er, at fortsætte med 

at arbejde for forbedrede trafikforhold  og kombinere/integrere tiltag som  fodgængerovergange, byporte, 

bump, traffikskilte, for såvel cyklister som andre i lokalområdet. EL beklagede Holbæk kommunes 

bosætningsnalyse som hun vurderede medvirkede til ”tale Mørkøv området ned.”. Det var ifgl. EL ikke 

nødvendigt, da hele området har mange potentialer. Opfordrede forsamlingen til at være med til ”at tale 

området op”.  Bosætningsanalysen kan hentes på www.holbaek/bosaetningsanalyse.dk  

Lokalforum har i 2018 afholdt 6 borgermøder i de tre lokaliteter, Stigs Bjergby, Mørkøv og Skamstrup. På 

borgermøderne har borgerne benyttet sig af  mulighederne for at komme til orde i forhold til lokalforums 

aktiviteter. Interessegrupper kan nedsættes af borgere, der ”brænder” for et område og ønsker støtte fra 

lokalforum.  

Kommentarer/spørgsmål til beretningen. Benny Knudsen(BK), Stigs Bjergby, havde deltaget i et dialogmøde 

i Svinninge  og kunne berette at spørgsmål om cykelstier i kommunen var højt på dagsordenen, så tidspunktet 

var måske det rette  at få gjort opmærksom på ”vor” cykelsti. Ifgl. BK er der pt. udtaget 2 cykelstier til 

godkendelse: Tusenæs og Søstrup. Henviste til Holbæk Kommunes trafikplan 2016 – 2019. Flere i 

forsamlingen gav negativ udtryk for kommunens bosætningsanalyse. – Ingen yderligere kommentarer/ 

spørgsmål – beretningen blev godkendt. 

 

Pkt. 4 - fremlæggelse af regnskab og budgetforslag. Linda fra revisionsfirmaet LH Revison Aps. præsenterede 

sig selv. Orienterede om, at hun i foråret havde tilbudt sin støtte til Lokalforum som frivillig regskabsfører, 

efter bladet SMIL, der finacieres af reklamer, blev en aktivitet under Lokalforum, og at indtægter over 50.000 

kr. var mons pligtige. Regnskabtes forskellige kontiblev gennemgået.  Overskud på kr. 37.335 er årets 

resultat.  

http://www.holbaek/bosaetningsanalyse.dk
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Kommentarer/spørgsmål til regnskabet:  Flere fra forsamlingen gjorde opmærksom på  at et stort overskud 

kunne medføre spørgsmål fra kommunen, hvis og når der søtes om projektmidler. Anbefalinger var at 

overskudet blev hensat. Regnskabet 2018 blev godkendt.  

 Budgetforslaget 2019, med et forventet underskud på – 20.800,00 kr blev  gennemgået og forklaringer givet 

til de poster der blev udspurgt: kr. 10.000, køb og opstart af info skærme i Stigs Bjergby og Skamstrup, - kr. 

3.500 biografture til uddelere, er en TAK til den den store gruppe frivillige, der uddeler SMIL fire gange årlig. 

15.000 kr,  afsat til stormøder/arrangementer, blev forklaret som nødvendige når lokalforum deltog i store 

arrangementer, hvor leje af telte, trykning af brochurer ect. var nødvendig. Kr. 5.000 afsat til 

kommunalbestyrelsesmødet juni 2019, skal dække udgifter til at transmittere mødet ”live” på nettet.  

Kommentarer/spørgsmål til budget: ingen yderligere kommetarer/spørgsmål – budget 2019 godkendt. 

Pkt. 5: valg til bestyrelsen – jf. vedtægterne § 6: 

På valg og villig til genvalg var: Henrik Lehman og Ellen Lundsgaard, hhv formand og bestyrelsesmedlem. Der 

præsenteres ingen modkandidater, hvorfor begge blev valgt for 2 år.  

Rya Hansen, bestyrelsesmedlem, ønskede ikke genvalg, og udgår efter 1 år. 

Bent Hansen, suppleant, indtræder i stedet for Rya Hansen. Der var ingen modkandidater så Bent Hansen 

blev valgt for 1 år.   

Henrik Lehman, Ellen Lundsgaard og Bent Hansen indgår herefter i bestyrelsen.  

Valg af suppleanter:  

Lotte Christensen – ønskede ikke genvalg  I stedet indtræder Benny Knudsen, Stigs Bjergby – valgt for 1 år.  

2´suppleant – kan ikke findes på generalforsamlingen. §7, stk. 1. pkt. 3 i  vedtægten sættes herefter i kraft.  

Valg af revisorer: 

Walter Jensen ønsker ikke genvalg.  I stedet indtræder Lisbeth Petersen, Skamstrup, for 1 år 

Steen K. Eriksen, Mørkøv, revisorsuppleant, på valg for 1 år.Blev  genvalgt  

Pkt.6 eventuelt.  

Under dette punkt kom mange synspunkter til orde,  især om økonomien.  Spørgsmål til overskuddet på 

regnskabet skabte en del forskellige meninger, så som at dette (overskudet) burde deles mellem de 

eksisterede foreninger ud fra devisen at det er ”borgernes penge”. Argumentet  blev modsagt dels af tallene 

for lokalforums budget  i 2019, der har et underskud på kr. ca.21.ooo og dette forventes betalt af ”kassen” 

samt af formanden Henrik Lehman, der insisterede på at pengene skulle bruges til aktiviteter i lokalområdet.  

En del kommentarer gik på, nødvendigheden af at være bevidste om, at kommunen, i tilfælde af søgning af 

kommunaleprojektpenge kunne forventes at kræve en egen-betaling, dersom lokalforum var i besiddelse af 

”mange penge”. Alle anbefalinger var at øremærke et overskud. Det blev oplyst at lokalforum fik kr. 9.000 til 

afholdelse af kommunalbestyrelsesmødet den 19.6.19, dette var en kommunal beslutning. Bestyrelsen var 

bekendt med denne beslutning. Henviste til de kommentarer der var givet i forbindelse med behandling af 

budget 2019. Der blev fra forsamlingen udtrykt undren over, at ingen repræsentanter for skolen var til stede 

ligesom der blev efterlyst repræsentanter fra kommunen.  

Emnet  e-sport kom op, og der synes stor frustration i forsamlingen hovedsagelig repræsenteret ved 

forskellige idrætsforeninger om dette emne. Lokalforum præsiserede sin holdning til emnet ved at sige at e-

sport går gennem de lokale foreninger og ikke lokalforum. 

Claus Oluf Jensen, Mørkøv Hallen, mente at lokalforum skulle ”passe på med sponsorer indtægt til SMIL. Han 

mente det kunne skade andre foreninger der også ”levede” af sponsorindtægter.  Erik Arnkjær responderede, 

at annoncerne til såvel SMIL som infoskærmene er så billige, at de giver overskud.  Dernæst er der ingen 

betalinger til konsulenter. Casper Larsen, lokalforum, præsiserede at bladet SMIL er et projekt under 

Lokalforum, - og ikke omvendt.  
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Efter 10 min. Pause gik man over til af afholde årets første borgermøde.  

 

Det korte borgermøde. 

1. nyheder fra de nedsatte arbedsgrupper. 

Trafikgruppen – henviste til sine bemærkninger givet til generalforsamlingen 

2. kort nyt fra foreningern og andre. 

a. nyt fra Skamstrup 

Formanden for Foreningen skamstrup og 0megen, orienterede kort om: generalforsamling med forsat 

bestyrelse, årsmøde med drøftelse af udviklingsplaner for skamstrupområdet, kommende jazz-fest m 

spisning, fællesspisning, fastelavnsfest – alt annoncieret i SMIL. 

b. nyt fra Stigs Bjergby 

Hanne fra  forsamlingshuset – henviste til program i SMIL hvor alle aktiviteter er omtalte. Omtalte at 

forsamlingshuset havde fået nyt gulv, idet man havde fundet at fundamentet var råddent, så det har medført 

en ektra udgift.  

c. nyt fra Borgerforeningen 

Alex fra borgerforeningen: Generalforsamling d. 8.3.19. Der skal vælges ny formand og et 

bestyrelsesmedlem. Borgerforeningens program beskrevet i SMIL gennemføres.   

d. nyt fra Halbestyrelsen 

Repræsentantskabsmøde( generalforsamllng) den 26/2 2019. Også her skal der vælges ny formand.  

e. nyt fra institutioner 

ingen meddelelser 

f. nyt fra Mørkøv Kino 

afholder generalforsamling 9.3.19 kl 10. Tilmelding nødvendig.  

g. nyt fra andre 

 

Generalforsamling afsluttet ca. 22.30. Dirigenten takkede for god ro og orden.  

 

Mørkøv den: 29/2-2019 

 

Niels Frimann    Lotte Christensen  

………………………………………………….   ………………………………………… 

Dirigent Niels Frimann    Referant Lotte Christensen  
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