Generalforsamling i Landsbyforeningen for Jystrup og omegn
Referat af i dag d. 3. marts 2020

1. Valg af dirigent. Erik Thomsen er valgt. Referent Lars. Deltagere: 24+5 i
bestyrelsen. Stemmetæller Jens Ø.
2. Bestyrelsens beretning. TJ læser beretningen op. (vedhæftes)
Desuden omtaltes Grøn omstilling Jystrup, som kan tages under evt. TJ vil
forsøge at oversætte kalenderfunktionen på hjemmesiden.
Stef fremviser skitse til Torvet i Jystrup.
- Beretning godkendt.
3. Det reviderede regnskab forlagdes til godkendelse. Godkendt
- Overskud fra Forårsfesten? Forårsfesten er ikke en del af
Landsbyforeningens virke mere, Økonomien fordeles udenom LBF.
- Hvad skal pengene i foreningen bruges til? Drift
- Tidligere bestyrelse fik tilskud til en folder om foreningens arbejde. Vi er
gået digitalt nu.
4. Indkomne forslag. Ingen forslag er kommet.
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen mener ikke der skal betales
kontingent. Godkendt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Torben Justesen ønsker ikke genvalg
Lars Rasmussen genopstiller
Øvrige opstillede:
- Louise Lecanda, medejer af jorden til Vårmarken. Tidl. skolebestyrelsen,
landsbyklynger for bosætning.
- Kurt Andersen, vokset op i Jystrup, coach, medl. af Søholmhusgruppen,
Adm.formand i Jystrup IF,
- Martin Dilling Hansen, web-udvikler, boet i Egemosen ½ år.
Alle valgt med applaus
7. Valg af bestyrelsessuppleant(er), der vælges for 1 år.
- Kathrine Lundsgård er valgt. Tekstforfatter, best.medlem i Brugsen.
- Jens Würtz, Ingeniør
Begge valgt med applaus

8. Valg af revisor. Foreningens 2 revisorer vælges for 2 år og afgår skiftevis
med 1 hvert år. Jens Østergård for 1 år, Erik Thomsen 2 år. Begge valgt med
applaus.
Lone Lysehøj ønsker at trække sig, da hun er fraflyttet Jystrup.
9. Eventuelt.
- ’Grøn omstilling Jystrup’ er undervejs på flere måder.
- Louise Lecanda, cykelsti Egemosevej: Samspil med kommunen om at
friholde areal til cykelsti. Kommunen har bevilget midler til et skitseprojekt til
sti ved / på Egemosevej.
- Jens Elle, Hastighed 40 -> 30 km/t i Midtbyen, og ellers 40 km/t
- Lisbeth, hvad skal ske til 50-års jubilæum? Afventer den nye bestyrelse.
- Opfordring: Syng bl.a. steder i Stalden!

