
Sundby Lokalråd´s - ÅRSMØDE 2016/ 17
i Amager Kulturpunkt, Huset, Øresundsvej 6,2.tv. lokale 21
E-mail formand: ib@wendrup.dk – tlf.: 4034 3645

Referat fra årsmødet mandag den 3. april 2017

Pkt. 1 Navneopråb, valg af dirigent og referent, samt godkendelse af referat fra 6.3.2017
Dirigent: Anders Hjort, referent: Hanne Schmidt

Pkt. 2 Forretningsudvalgets beretning. Formanden gennemgik sidste års aktiviter. Se vedhæftede
skriftlige beretning. Efterfølgende snakkede vi om det temamøde, som blev foreslået på sommerseminaret
i 2016. Vi blev enige om at kollektiv trafik er vigtig her på øen, hvorfor Hanne og Anders prøver at
sammenskrive en opfordring til lokal‐udvalgene at indkalde til et offentligmøde, for at redegøre for
regionens trafikplaner og dets følger for Amager som helhed. Herunder fortsat manglende gode forbindelse
til Hvidovre hospital. Desuden forekommer det at man på de nye cykelstier ikke tager hensyn til gående.

Pkt. 3 Ændringsforslag til Strategi‐ & Handlingsplan (Vedhæftet)
Vi vedtog ændringer som kan ses filen, som nu hedder Strategi og Handlingsplan 2017.
Af forskellige årsager er vi ikke komme videre med en beskrivelses af de lokalpolitiske netværk og initiativer
som SL har stået for siden 1968. Vi håber på at få samlet op på det.

Pkt. 4 Aflæggelse af regnskab og budget, herunder fastsættelse af (Vedhæft) kontingent og
dispositionsramme for forretningsudvalget
Ingen ændringer: fortsat Kontingent fri og FU´s dispositionsramme kr. 5.000. Regnskab og budget vedtaget

Pkt. 5 Indkomne forslag:
Julefrokosten: Fortsætter med sammenskudsgilde. Uden bidrag med mad betales kr. 50,‐ pr. per. Vedtaget

Pkt. 6 Valg af:
Formand Ib Wendrup, valgt
Næstformand Berit Bro, valgt
Sekretær Hanne Schmidt, valgt
Kasserer Carsten Sahl Mortensen, valgt
Op til 3 medlemmer af Forretningsudvalget:

Bent Jørgensen, valgt
2 Suppleanter 1.Jørgen Melskens og 2.Martin Einfeldt
1 Revisorer Anders Hjort, valgt
1 Revisorsuppleant Jens Green, valgt
Øvrige valg:
1 Repræsentant til www.frivilligcenteramager.dk : Berit Bro fortsætter
1 Repræsentant til Miljøpunkt Amager: Martin Einfeldt forsætter

Pkt. 7 Eventuelt

Møder i foråret: Næste lokalrådsmøde mandag den 12. juni 2017 kl. 19.00 i AKP, lokale 21. Næste FU‐møde
onsdag den 31. maj 2017 hos Hanne. Skt. Hans FU‐seminar 28. juni 2017 kl. 14 hos Bent


