Referat af Ordinær Generalforsamling i foreningen Letbaner.DK
Torsdag d. 25. april 2018, kl. 19:00 i Valby Kulturhus, 2500 Valby
Fra bestyrelsen var fremmødt Helge Bay, Niels Wellendorf og Jens Christian Buchardt.
Afbud: Erik Kjærgaard og Nicolai Okkels.
Formanden bød velkommen og gennemgik det praktiske ved mødet.
1. Valg af dirigent og referent
Til dirigent blev valgt Lasse Kärkkäinen.
Til referent blev valgt: Helge Bay.
2. Formandens beretning
Beretningen blev godkendt enstemmigt, Se beretningen nederst.
3. Arbejdsgruppers beretninger
Jens Christian Buchardt redegjorde for foreningens kommende og planlagte møder:
d. 6/6-2018
d. 18/6-2018
Til august
I år?

Status Aarhus Letbane i Aarhus i samarbejde med IDA
Status Odense og Aarhus Letbaner ved Letbaner.DK – Åbent møde i Valby
Status Odense Letbane i Odense i samarbejde med IDA
Møde om trafikken på Nørrebro i samarbejde med lokalråd

4. Fremlæggelse af revideret regnskab
Kassereren fremviste det reviderede regnskabet for regnskabsåret 2016-2017.
Som det første regnskabsår i foreningen blev det på 16 måneder fra stiftende
generalforsamling og frem til d. 31/12-2017, (jf. Erhvervsstyrelsen: Omlægning af
regnskabsår). Kassereren redegjorde for det reviderede regnskab og det blev godkendt
enstemmigt. Se præsentation.
5. Indkomne forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen havde fremsat forslag til vedtægtsændringer, herunder indførelse af en ny
paragraf om tegningsretten, af hensyn til mere hensigtsmæssig administration af vores
bankkonto. Se bilag.
Alle ændringsforslag blev vedtaget enstemmigt.
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmer.
6. Fastsættelse af budget for indeværende år
Kassereren fremlagde budgettet, som blev gennemgået og godkendt enstemmigt.
7. Fastsættelse af kontingent for følgende år
Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning fra kr. 150 til kr. 200 gældende fra 2019.
Bestyrelsen argumenterede for stigningen med muligheden for bedre at kunne
iværksætte informationsarbejder, samt for at kunne dække rimelige transport- og
forplejningsudgifter i forbindelse med møder. Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
8. Valg til bestyrelsen:
I år var der to bestyrelsesmedlemmer på valg:
• Helge Bay ønskede genvalg og blev genvalgt for to år
• Nicolai Okkels, ønskede ikke genvalg.
Lasse Kärkkäinen stille op til valg. Han blev valgt for to år.

Desuden var på valg:
• Suppleant Arnel Saljic ønskede ikke genvalg.
Christian Brun stillede op og blev valgt som suppleant for et år.
• Revisor Poul Bønsøe blev genvalgt for et år
• Revisorsuppleant Kjeld Allan Larsen blev genvalgt for et år
Nicolai Okkels bad om at træde ud af bestyrelsen af arbejdsmæssige grunde. Han vil
stadig gerne bidrage med grafiske arbejder om muligt.
Bestyrelsen takker Nicolai for hans væsentlige bidrag til Letbaner.DK igennem årene fra
trafikgruppens start. Han har hele vejen ydet positivt til arbejdet og har sat sine tydelige
aftryk i vores informationsmaterialer.
9. Eventuelt
Konferenceholder og sponsor for Letbaner.DK, Bernd Reuss ønskede at informere om en
nystiftet forening, målrettet til letbanebranchen og andre interesserede i Norden.
Nordic Light Rail Association (NLRA) har til formål at støtte unge mennesker, der arbejder
med letbaneprojekter i Norden ved at uddele ”Nordic Light Rail Price”.
Både NLRA og Letbaner.DK støtter således begge tanken om, og etablering af letbaner.
Man kan læse mere om NLRA på www.nlra.dk, eller skriv til formanden på
br@lightrailday.com.

Mødet blev afsluttet i god ro og orden med klapsalver til dirigenten, som efter mødet fik en lille
erkendtlighed for indsatsen.

Dirigent:

______________________________________
Dato
Lasse Kärkkäinen

Referent:

______________________________________
Dato
Helge Bay

Formandens beretning 2018 – Letbaner.DK
Foreningen har nu eksisteret i 1½ år og vi er ved at komme ind i normal gænge. Bestyrelsen har, efter
lidt startvanskeligheder med at få besat poster, nu haft et år med fuld bemanding.
Arrangementer i det forgangne år
d. 19.04.17 efter GF i Valby: Jens Mandrup fortalte om Region Hovedstads visioner for letbaner.
d. 10.09.17 i forbindelse med Light Rail Day: Åbent hus i Aarhus med fremvisning af fire nye plancher.
Vi ville gerne have budt på flere medlemsarrangementer, men kræfterne kunne ikke bære mere.
Fremover vil vores tilbud blive styrket igennem et nyt samarbejde imellem os, IDA og NJS, hvor
medlemmerne i de tre foreninger alle kan deltage i hinandens aktiviteter. Desuden håber vi også på
fælles møder med lokaludvalg og andre organisationer.
Plancheudstilling
Bestyrelsen arbejdede hård i sommeren 2017 på at udarbejde fire nye plancher til opstilling i
forbindelse med møder og andre relevante steder for information om letbaner. Plancherne blev vist
første gang i Aarhus til konferencen ”Light Rail Day” d. 10-12/9, 2017.
De fire nye plancher har følgende temaer, som beskrives med ord, billeder og grafik:
•
•
•
•

Hvad er en letbane
Letbaner i bymiljøet
Tre danske Letbaner
Letbaners udbredelse

Plancherne var opstillet i generalforsamlingslokalet.
Hjemmeside
Letbaner.DK’s hjemmeside er frisket op med nye bannere. Denne gang fra en dansk letbane!
Billederne fra Aarhus er samtidig gjort større, så man får et bedre indtryk. Alle bannere vil blive
udskiftet hen ad vejen.
Der er oprettet en ny side for vores sponsorer, hvor der er link til deres hjemmeside - henholdsvis en
informationsvideo.
Der er indsat en ny ensartet hovedmenu på de vigtigste sider. Den kan vi rette samlet et sted for alle
de sider, der er opgraderet, hvilket letter arbejdet. Resten af siderne vil blive opgraderet til denne
hen ad vejen.
Det er ikke nogen hemmelighed at vores hjemmeside ikke lever op til de nyeste standarder på nettet.
Vi hører dog fra medlem og andre at de oplever den som både funktionel og grafisk acceptabel.
Alligevel vil vi på sigt gerne have den opgraderet, men det kræver en del arbejde eller penge, og
derfor er det ikke noget vi prioriterer højt. Dog har et af vores mellemmer, Lars Ljungquist i Aarhus, i
sin fritid påbegyndt arbejdet med at udvikle en ny side med en lignende udformning. Dette må vi dog
påregne kan tage lang tid, så vi fortsætter vedligeholdelsen af den gamle side.
Desuden har vi deltaget i:
Konferencen Light Rail Day i Aarhus d. 10.-11.09.17
Reception ved direktør Claus Rehfelt Moshøjs fratræden i Aarhus Letbane d. 08.02.18
Forsøg på at få et bestyrelsesmedlem ind i Nørrebros lokaludvalg, foreløbig uden held.
For bestyrelsen, formand Helge Bay

