
Langa�  29.marts 2022
Referat fra Generalforsamling i Langa�  Miljøgruppe
Afholdt tirsdag d. 22 marts i Kulturhuset

1. Valg af dirigent
Christian Halgreen blev valgt, og kunne konstatere at generalforsamlingen er 
indkaldt 14. februar og dermed beslutningsdygtig.

2. Valg af referent
Christian Halgreen skriver referat.

3. A+ rsberetning ved formand Leif Ma� rtensson
Leif Ma� rtensson havde Corona og kunne ikke deltage. Derfor fremlagde Christian 
Halgreen den skriftlige formandsberetning som vedlagt, og tilføjede, at Randers 
Kommune nu har nedsat et Trafiksikkerhedsra�d.
Beretningen gav anledning til drøftelser om det kommende a� rs prioriteter, som 
blev videreført pa�  medlemsmødet efter generalforsamling.

4. Aflæggelse af revideret regnskab ved Minna Nickø
Minna Nickø fremlagde regnskabet, der viser et mindre underskud. Minna 
fremhævede bekymring for at gebyr til sparekassen tager en stor del af 
kontingenterne.
Dorthe Tapomayi kunne supplere med at sparekassen overvejer sin gebyrpolitik 
overfor foreningerne og har indkaldt foreningsrepræsentanter til et møde om 
det. Der er andre pengeinstitutter med lavere foreningsgebyrer. Bestyrelsen ma�  
tage konsekvenserne af det tilbud, sparekassen vender tilbage med.

5. Indkomne forslag. (Afleveres til formanden senest 4 dage før 
generalforsamlingen)
Der er ikke indkommet forslag

6. Fastlæggelse af kontingent
Kontingentet blev fastholdt pa�  100 kr

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, pa�  valg: Leif Mårtensson, Lou Næraa og 
Minna Nickø
Alle genopstiller og blev genvalgt med akklamation

8. Valg af bestyrelsessuppleant, pa�  valg: Poul Møller
Poul Møller genopstiller ikke.



Runa Sand blev valgt.

9. Valg af 2 revisorer, pa�  valg: Villy Sørensen, Anni Møller
Villy Sørensen og Anni Møller blev genvalg.

10. Valg af revisorsuppleant, pa�  valg: Christian Halgreen
Christian Halgreen blev genvalgt.

11. Eventuelt
Dorthe Tapomayi fortalte om aktiviteterne for Vild med Vilje i 2021 og at der 
ogsa�  i 2022 sikres blomstrende planter til gavn for den vilde natur ba�de i 
kommunalt regi og af den lokale Vild med Vilje -gruppe. 
Der blev spurgt til, hvorfor de gamle birketræer ved fodboldbanerne i Skovlyst 
er fældet. Vi spørger kommunen.


