
Referat fra GENERALFORSAMLING i Hagested Lokalforum 
 

tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19.00 i Huset i Hagested 
 
1. Valg af dirigent.  
 Stig Kongsfelt blev valgt til dirigent og som stemmetællere Preben Jensen og Stig Kongsfelt. 
 
2. Bestyrelsens beretning. 
 Formanden berettede om fordelingen af det kommunale tilskud for 2021 hvoraf midlerne til 

naturens dag – 3.000 kr. og 5.000 kr. til svævebane ved shelterpladsen ikke er forbrugt.  
 Disse beløb overføres til 2022, hvor man arbejder videre med legeredskaber. 
  
 Der har været møde med kommunen om eventuel opsætning af 48 m høj telemast på området ved 

shelterhladsen eller ved petanquebanerne. Lokalforum og beboerne i området gjorde indsigelse 
mod begge placeringer. Kommunen har ikke henvendt sig yderligere om masten. 

 
 I september havde kommunen har inviteret til konference med deltagelse af omkring 150 personer 

fra lokalfora, politikere og administrationen. Formålet var at fremme samarbejdet og høre 
lokalområdernes ønsker til fremtiden – hvad kan man gøre bedre? 

 Der blev nedsat arbejdsgrupper, som arbejder videre med spørgsmålet og der er fremkommet med 
15 anbefalinger. 

 I fortsættelse heraf er alle Lokalfora inviteret til møde den 30. marts 2022 med emnet ”Hvordan 
får vi flere engageret i arbejdet med deres lokalområde – og hvordan kan man organisere 
arbejdet?” 

 
 Dette gav anledning til en debat om manglende kommunikation og orientering fra Lokalforum. 

Der var forslag om at Lokalforum gjorde sig mere synlige og orienterede mere samt at de også 
deltog i arrangementer i lokalområdet. Bestyrelsen tog dette til efterretning. 

 
 Formandens beretning blev godkendt og hele beretningen er vedhæftet referatet. 
 
3. Forelæggelse af regnskab. 
 Regnskabsføreren fremlagde regnskabet, som viste et lille overskud på 1.543 kr. og en egenkapital 

ved årets udgang på 12.044 kr. Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Indkomne forslag 
 Fordeling af det kommunale tilskud på 16.000 kr. 
 Bestyrelsen fremlagde sit forslag til fordeling af tilskudsmidlerne. 
 3.000 kr. til ”Græsrødderne” til vedligeholdelse af slåmaskinen, 

6.000 kr. til drift af Hagested Beboerforening – møder m.v. 
restbeløbet 7.000 kr. til afholdelse at Tour de France 2. juli 2022. 
Vestsjællands Modeljernbane havde fremsendt ønske om et tilskud på 2.500 kr. til digitalisering af 
banen. 

 Bestyrelsens forslag blev godkendt og Vestsjællands Modeljernbane henvises til at søge midler i 
andre puljer i kommunen. Fællesskaber Stig Kongsfelt tilbød at hjælpe dem med det. 

 
 Forslag til vedtægtsændring af §7 - Der ønskes en tilføjelse sålydende:  

Orienterer medlemmerne om Lokalforums møder og arbejde på hjemmesiden www.hagestedby.dk  
 Bestyrelsen havde drøftet forslaget og var enige i, at kommunikation er en god ting, men svær.  
 De finder ikke, at ovennævnte tilføjelse er hjemmehørende i vedtægten, bl.a. fordi man skal tænke 

på, at det er frivillige, som står for driften af siden. Selvfølgelig vil man bestræbe sig på bedst 
mulige orientering og kommunikation. 

 Forslaget kom ikke til afstemning, da en vedtægtsændring kræver 2/3 flertal, hvilket ikke kunne 
opnås, da bestyrelsen var i mod forslaget. Ændringen blev derfor ikke vedtaget. 



 
5. Valg af bestyrelse 
På valg er Hanne Hardis og Martin Bjerring Iversen 
 Genvalg til begge. 
 
Valg af suppleanter for bestyrelsen 
På valg er Jens-Knud Nielsen 
 Genvalg 
 
Valg af revisor  
På valg er Jørgen Madsen 
 Genvalg 
 
Valg af suppleant for revisor 
På valg er Loa Kopling 
 Genvalg 
 
6. Eventuelt. 
 Jens Knud orienterede om, at der til sommer vil blive en arbejdsdag/weekend hvor man skal have 

malet læskuret på shelterpladsen, som er overmalet med graffiti. 
 Der vil blive søgt midler til maling m.v. af Fællesskaberpuljen, som vores fællesskaber Stig 

Kongsfelt har anbefalet. Forhåbentligt er der frivillige, som vil hjælpe til med malerarbejdet. 
Kontakt Jens-Knud på tlf. 21667893 hvis du vil hjælpe. 

 
Formanden afsluttede og takkede for fremmødet, de frivillige for det store arbejde de gør i 
lokalsamfundet og det fine samarbejde i bestyrelsen. 
 
    Referatet godkendt den  
 
    Mogens Toftegaard Petersen 
    Formand 


