
 

Generalforsamling 2022  

Bolderslev Lokalråd 
 

Lørdag d. 26. februar 2022 kl. 9.30 
Bolderslev Fritidscenter 

 
Fremmødte: 80 voksne og 20 børn 

 
 
 Formanden, Henning Frisk, bød velkommen 
 
 

1. Valg af dirigent 
 

Valgt blev Hans Petersen, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet, og dermed beslutningsdygtig. 

 
 
 

2. Valg af 2 stemmetællere og referent.  
 

Som stemmetællere blev Otto Jørgensen og Finn Carstensen valgt. 
Som referent blev Mette Skøtt valgt. 

 
 

 

3. Bestyrelsens beretning 
 
Formanden orienterede om lokalrådets arbejde i det forløbne år, og præciserede 

bl.a.: 
 

- 9 bestyrelsesmøder i Bolderslev Lokalråd. 
- Arbejdede i Landsbyråd og Styregrupper. 
- Lokalrådets hjemmeside. 

- Eventtur d. 26. juni 2021 med afslutning på markedspladsen. 
- Børnetal / Elevtal – Vi skal have flere børn til byen. 

- Bolderslev Skole’s nye mulitisal 
- Områdefornyelse: 

o Mulitisalen, Fritidscenter, Rampen over banen, Kærlighedsstien osv. 

- Mulitibane ved skolen. 
- Indvielsesarrangement d. 29. april 2022. 

- Hjerteløber og hjertestartere. 
- Dagligvarebutik. 

o Borgermøde engang inden sommerferien.  

- Friisvej. 
- Trakfiksikkerforbindelse til Tinglev. 

 
 
Beretningen blev godkendt 

 
  



 

Spørgsmål fra forsamlingen: 

 
Edel: Der er ujævn på stien over jernbanen.  

- Vi undersøger sagen.   
 

Tina: Bedre skilte ned til hallen. Folk ude fra kan ikke finde stedet til f.eks. 
Håndbold stævne osv. 
- Vi snakker med kommunen. 

 
Torben: Vores hjemmeside: Menu knappen forsvinder når man kommer længere 

inde på siden og derved er det svært at komme tilbage.  
- Vi undersøger sagen.  
 

 
 

 

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse samt fremlæggelse af 
budget 2020. 
 

Anja fremlagde revideret og godkendt regnskab for 2021 samt budget for 2022, 
som var til debat og derefter til godkendelse. 

 
Der var ingen bemærkninger til regnskabet, og blev således godkendt af 
generalforsamlingen. 

 
 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 
 
Der var ingen forslag. 

 
 

 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
 

På valg til bestyrelsen er følgende: 
- Henning Frisk (Modtager genvalg) 
- Hans Peter Jensen (Modtager genvalg) 

- Paul Hansen (Modtager genvalg) 
 

 

På valg som suppleanter er følgende 
- Asta Danielsen 
- Kirsten Schneider (Modtager ikke genvalg) 

 
 

Valgt til bestyrelsen blev:  
Henning Frisk, Hans Peter Jensen og Paul Hansen.  
 

Valgt som suppleanter blev: 
Asta Danielsen og Tina Lund Asmussen. 

 
 

 

  



 

7. Valg af 2 revisorer. 

På valg er følgende  
- Otto Jørgensen 

- Hans Petersen 
 

Begge blev genvalgt 
 
 

 

8. Eventuelt  
 

Frist for ansøgninger til initiativpuljen 22. april 2022 

Indvielse af områdefornyelsesprojekter fredag 29. april 2022 kl. 15.00 

BoldRock d. 21. maj 2022 

Markedsfest og klovneløb – mål over 300 løbere (sidste weekend i juni) 

  

 

Efter generalforsamlingen holdt Lisbeth Jensen et indlæg. Lisbeth Jensen fortæller om 

en karriere som dykker blandt søkøer og mantarokker.  
 
 

 
 

 


