
Generalforsamling 
I Ølsted Lokalråd 

Tors. d. 21. marts 2019 

på Ølsted Skole 

 

 

Lokalrådet afholdte deres årlige generalforsamling torsdag d. 21. marts på skolen. 

Der var et pænt fremmøde selvom mange af de fremmødte var ”Tordenskjolds 

soldater”. Det gjorde nu ikke noget, for flere af deltagerne i generalforsamlingen har 

også formandskasketter på i andre foreninger i byen. Og dermed er det jo relevant 

at møde op til generalforsamling i lokalrådet, som jo varetager de interesser for 

byen, som ikke lige hører hjemme i en forening.  

Formand Christian Madsen startede med at byde velkommen, hvorefter Verner 

Pedersen blev valgt til dirigent. 

Bestyrelsens beretning blev forelagt af formanden. Det har været et forholdsvist 

stille år i lokalrådet. Nye medlemmer af bestyrelsen skulle lige finde ud af hvad 

lokalrådet er for en størrelse og hvilke opgaver der foreligger. Det store 

emne/projekt der arbejdes på/med er Foreningernes Hus. Hertil er der en 

arbejdsgruppe nedsat som er i tæt kontakt med lokalrådet.  

Både bestyrelsens beretning og efterfølgende kassererens blev begge godtaget.  

Der var ingen indkomne forslag, så næste punkt på dagsordenen var valg til 

bestyrelsen. På valg var: Mark Jensen og kassere Bent Pedersen. 

Mark modtog genvalg, hvorimod Bent ønskede at træde ud af bestyrelsen. Bent 

Pedersen har i mange år været en trofast kassere i lokalrådet. Han fik stor ros af 

Verner Persen, som også er revisor i lokalrådet, for hans flotte arbejde. I stedet for 

Bent blev Camilla Vilholdt valgt ind i bestyrelsen. 

 

 



Som suppleanter var der genvalg til Peder Sørensen og Piet Sørensen. 

Verner Pedersen blev også genvalgt som revisor. 

Under punktet ”Eventuelt” som var sidste punkt på dagsordenen, blev projektet 

Foreningernes Hus drøftet rundt om bordet. Det er et kæmpe projekt som vil gavne 

alle foreninger og borgere i Ølsted By. I de næste par år vil der blive taget initiativ til 

en række arrangementer, hvor overskuddet tilfalder dette projekt. Ved at vise 

initiativ og sammenhold som lokalsamfund overfor diverse fonde og ikke mindst 

Hedensted Kommune, vil projektet hurtigere kunne gennemføres. 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen hvorefter der var kaffe og kage. 

 

 

Herunder er der et par billeder fra generalforsamlingen. 

 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i lærerværelset på skolen. 



 

Der blev bl.a. drøftet ”Foreningernes Hus” på generalforsamlingen. 

 

 

Den nye bestyrelse fra venstre: Mark Jensen, Kasper Hingebjerg, Camilla Vilholdt, Christian 

Madsen og Jacob Bolvig Pedersen. 


