
Generalforsamling  i Herskindsigt nov 2018. 

Tilstede: Jesper Rabes Laursen, Per Dalsgaard, Anna Margrethe Kristensen,     
Birgit Siegfredsen 

Redaktør Jakob Houg 
Øvrige: Hans Gravsholt, Trine Frengler 

Valg af dirigent 
Jakob Houg Jakobsen er valgt som dirigent 
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt iflg vedtægter - på de elektroniske medier. 

-          Formandens beretning(Jesper RabesLaursen), se powerpoint præsentation. 

Citat: tak til alle som bidrager til Herskindsigt  på forskellig vis. 
“Hvis der er uoverensstemmelse mellem kortet og terrænet skal man følge 
terrænet”.  
Sagt på en anden måde, at Herskindsigt ikke udkommer på en bestemt dato, men 
indenfor en tidsramme da der sommetider er begivenheder som redaktionen 
vælger bør indgå i det nye blad. 

Spørgsmål: hvornår kommer infoskærmen til at fungere? Realistisk vil være 
indenfor det kommende kvartal.der er taget kontakt til ledelsen i Brugsen. 

Spørgsmål: kan man ikke holde udgivelsen indenfor en tidsramme på 14 dage? 
Nogle vil gerne ha et arrangement med i kalenderen og så er datoen overskredet. 
Herskindsigt kan italesætte,  at indlæg har et generelt indhold og ikke indeholder 
datoer for givne arrangementer.Tydelighed ift indhold af indlæg. 

- Beretningen er godkendt. 

-  Kassererens beretning ( Per Dalsgaard ) 
Regnskabet er revideret af Hans Gravsholt 
Regnskabet er godkendt. 

-   Redaktørens beretning (Jakob Houg Jakobsen) 
Se powerpoint 

Spørgsmål: Er der mulighed for at få 29 trykte eksemplarer af Herskindsigt som 
kan uddeles til byrådet? Ja Bestyrelsen vil sørge for dette i nær fremtid. 

-      Indkomne forslag:  



Fremover at afholde Herskindsigts generalforsamling i sammenhæng med 
Landsbyrådets. (Landsbyrådet kunne evt flyttes til sidst i november) 
Det besluttes at afvente til foråret for at se hvorledes den fælles  
generalforsamling d 6/2 2019 (Lærkebo, Forsamlingshuset, og Landsbyrådet). 
Den kan være retningsvisende for evt yderligere sammenkoblinger af 
generalforsamlinger. 
-          Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Anna Margrethe Kristensen er på valg og er genvalgt. 
Hans Gravsholt er genvalgt som revisor 
Eva Bach er genvalgt som revisorsuppleant 

-          Eventuelt 
Redaktøren præsenterer den nye hjemmeside og hvilke nye muligheder den byder 
på. 
Redaktørens intentioner er mange heriblandt: 
Der er nyheder indenfor podcast med 4 “kendte” personer henover December. 
Interview med den nye skoleleder og bestyrelsesformand 
Er der nyheder indenfor byrådsmøder som kunne ha interesse for lokalområdet, 
kan der laves et interview. 
Gode ideer og forslag modtages gerne på redaktionen - kontakt os 
En freelance fotograf vil blive taget imod med kyshånd 
Generalforsamlingen blev afsluttet  i god ro og orden. 
Ref Birgit Siegfredsen 


