
Generalforsamling 2020

Foreningen: STOP motorvej over Samsø.

Tid: 26. juni 2021 kl 13. 
Sted: Energiakademiet

Deltagere:
Se liste som næsten er krydset korrekt af.

1. Valg af dirigent og referent: Formanden Anne Grethe Olsen beklagede det sene tidspunkt for GF, 
men det er Corona relateret. Bestyrelsen foreslog Anders Baun Sørensen som dirigent og Lars 
Nikolaisen som referent. Vedtaget. Anders konstaterede at GF er lovligt indkaldt den 25. maj.

2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden ifølge vedtægterne vist på storskærm. Vedtaget
3. Formandens beretning. Vedlagt som bilag. Foreningen har 542 medlemmer. Debat efter 

beretningen om støj, og mange erkender nu at støj er sundhedsskadelig. Det vil blive taget op på 
høringen på Christiansborg. Foreningen vil have Folketingspolitikerne i tale, særligt 
Transportordførerne. Også brochureuddeling blev nævnt. Blandt andet under en planlagt vandring fra
Kalundborg til Århus via Samsø. Forslag om selvstyrende aktivistgrupper. Borgerbevægelsen.dk 
blev nævnt og muligheden for indsamling af underskrifter til et Borgerforslag blev også nævnt. Ulla 
Holm har kontaktet Morten Skovhus fra Langeland for at få hans erfaring fra Udrejsecentret med. En
støttefest med Søs Fenger er under planlægning. En Hvidbog om emnet blev efterlyst, og Mogens 
forklarede at det kaldes en Grønbog når vi er NGO’er, og den er i trykken. En strategiplan blev 
efterlyst. Vi har en stram tidsplan i efteråret. Formandens beretning blev herefter GODKENDT.

4. Regnskab 2020: Blev præsenteret af Anders på storskærm. Ved afslutning af 2020 var der 35.125 
kroner i kassebeholdning. Regnskabet blev godkendt.

5. Budget for 2021: Præsenteret af Anders. Med en kassebeholdning på 85.358 kroner foreslås at vi 
bruger 69.000 kroner. Vi har mistet ca 100 medlemmer, men vi sender ikke rykkere. Betalingsservice
er meget dyr, og vi bruger Mobilpay der koster 25 øre pr transaktion. Budget godkendt. Bestyrelsen 
forslag om 100 kr i kontingent blev godkendt. 

6. Indkomne forslag: Der var ikke kommet nogle forslag ind
7. Valg til bestyrelse: Anne Grethe, Mogens og Arne var på valg og ønskede at fortsætte. Ulla Holm 

og Lone Matthiesen opstiller. Alle valgt med applaus. Bestyrelsen er nu fuldtallig. Lone skulle have 
meldt sig inden GF ifølge vedtægterne, men forsamlingen godkendte at opstille hende. 

8. Valg af suppleanter: Jette Manley og Lars Damgård opstillede igen. Valgt med applaus
9. Valg af revisor og revisorsuppleant: Henrik Birk valgt som revisor og Ingrid Øtov som suppleant.  
10. Eventuelt: Kommentar og kritik af vores logo. Dirigenten holdt en vejledende afstemning: 15 

ønskede det gamle logo, 10 ønskede et nyt, 9 stemte ikke. Der var forslag om at få fat i flere unge. 
Prøv et eftermiddags-arrangement med hoppeborg. Odder Byråd vil lave et tillæg til 
Kommuneplanen om konsekvenserne af KF. Samsø Kommunalbestyrelse gør det samme. 
Kommentar om at der er for mange Høringer. Journalister er trætte af dem. Kan vi kopiere 
atommarcherne fra ”gamle dage”? Der skal også informeres på Vestkysten og i Sønderjylland. Lejre 
Kommunes borgmester er fokuseret på støjproblemer. Fritidssamsinger er vigtige ambassadører for 
sagen i deres hjemkommune.

Referent: Lars Nikolaisen 30.06.2021


