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1. Valg af dirigent og referent. 

Poul Bønsøe blev valgt til dirigent. Jens Christian Buchardt blev valgt til referent. 

Dirigenten overtog dermed ordet og startede med at konstatere at indkaldelsen til 

generalforsamlingen var gjort rettidigt, og at generalforsamlingen dermed er 

beslutningsdygtig. 
 

2. Formandens beretning. 

Foreningens formand Helge Bay, fremlagde sin beretning. Beretningen blev godkendt. 

Beretningen er indsat efter referatet. 

 

3. Arbejdsgruppernes beretning. 

Inkluderet i formandens beretning. 

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab 

Kasser Niels Wellendorf fremlagde foreningens regnskab.  

Revisor Poul Bønsøe oplyser at regnskabet er revideret uden bemærkninger. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.   

 

5. Indkommende forslag. 

Der var ingen indkommende forslag. 
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6. Fastsættelse af budget for 2020. 

Kasser Niels Wellendorf fremlagde foreningens budget. Budgettet blev godkendt af 

generalforsamlingen. 

 

7. Fastsættelse af kontingentet for 2020 

Ingen ændringer i kontingentstørrelse. Kontingentet forbliver 200 kr. 

 

8. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant. 

På valg til bestyrelsen var Helge Bay og Lasse Kärkkäinen, hvor sidstnævnte ikke ønskede 

genvalg.  

Helge Bay blev genvalgt, medens ingen yderlig ønskede at stille op. Bestyrelsen blev 

bemyndiget til at finde en kandidat til næste ordinære generalforsamling. 

Lasse Kärkkäinen blev nyvalgt som bestyrelsessuppleant. 

Poul Bønsøe blev genvalgt som revisor. 

Kjeld Allan Larsen blev genvalgt som revisorsuppleant.  

 

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:  

Formand: Helge Bay, Næstformand: Jens Christian Buchardt, Kasserer: John Bodholdt 

Nielsen, Medlemsliste: Niels Wellendorf. 

9. Eventuelt 
• Medlemmer ønskede mere information om bestyrelsens arbejde, evt. i form af referat 

fra bestyrelsesmøderne. Dette blev noteret af bestyrelsen. 

• Forskellige fremtidige arrangementer blev diskuteret. Mulighederne er lige nu 

begrænsede pga. Corona, men vi forbereder aktiviteter. 

• Bestyrelsen spurgte generalforsamlingen om Trafikkalenderen på letbaner.dk, der 

kører på 11. år. Ingen af de fremmødte hverken bruger den eller udtrykte interesse for 

den, så den stopper vi med.  

• Der blev gjort opmærksom på Light Rail Day i Helsinki og forhåbentlig studietur til 

Sverige i 2021. 

 

Dirigent: 
 Dato:   Poul Bønsøe 

 

 

Referent: 
 Dato:   Jens Christian Buchardt 
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Formandens beretning 
 

• Aktiviteter 

Letbaner.dk har bl.a. haft følgende aktiviteter siden sidste GF:  

o I oktober 2019 deltog vi i Light Rail Day, der blev afholdt i København. Ud over 

flere spændende indlæg om nye letbaner i Norden og Europa, bød 

arrangementet også på en guidet bustur langs den kommende letbane langs 

Ring 3: Hovedstadens Letbane. 

o I marts 2020 havde vi foretræde for Transportudvalget i samarbejde med Ole 

Dupont, vedrørende en bedre og billigere løsning med en letbane Vejle-Billund.  

o I marts 2020 fik vi besøg af søsterforeningen ”Tram für Kiel” i Aarhus, der 

ønskede hjælp med at forberede et studiebesøg for politikere og borgere fra 

Kiel i Aarhus. Vi havde en god snak mens vi kørte en rundtur på letbanen. 

Desværre har Corona foreløbigt sat en stopper for studiebesøg.  

o I sept. 2020 har vi færdiggjort et nyt forslag til Linjeplan for letbaner i 

Hovedstadsområdet. (Forslaget er efterfølgende præsenteret på letbaner.dk. 

Der vil følge en række beskrivende artikler.) 

o I sep. 2020 leverede Letbaner.dk artiklen ”Skinneeffekten kommer fra - 

skinnerne” til et magasin produceret af Ad Branding ApS for Midttrafik og 

Aarhus Letbane. (En udbygget version er efterfølgende præsenteret på 

letbaner.dk). 

 

• Arrangementer 

Siden sidste GF har vi afholdt et eget-arrangement og et fælles-arrangement med IDA Rail.  

To øvrige planlagte arrangementer er blevet udsat/aflyst pga. Corona. Møderne var: 

o Status Aarhus Letbane i Aarhus (IDA) d. 4/6 2019 

o Møde om Bergen Bybane i Valby d. 5/11 2019 

o Hovedstadens Letbane Status d. 25/3 2020  Udsat 

o Lund Spårväg og Plusbus Aalborg d. 15/4 2020  Aflyst 

o Hovedstadens Letbane Status d. 22/9 2020  Aflyst 

(Hovedstadens Letbane Status er efterfølgende blevet afholdt som Webinar d. 9/12-2020) 

 

• Hjemmeside 

Der er produceret 10 nyheder siden sidste GF hvilket er i underkanten.  

’Sakset i pressen’ kører stadig med links til relevante artikler. ’Sakset’ er blevet fremhævet på 

forsiden. Trafikkalenderen har kørt i 11 år, men stopper nu pga. manglende interesse. 

 

• Bestyrelsesmøder 

Vi har holdt 15 bestyrelsesmøder i det forløbne 17 måneder, heraf 2 fysisk. Ambitionerne har 

været høje, men resultaterne har især i 2019 været begrænsede, da vi har været i tidsnød.  

I 2020 er der sket noget mere på trods af Corona. 

 

• Medlemsregistrering 

Vi flytter medlemsregistreringen fra Excel til regnskabsprogrammet Dinero, som understøtter 

kontingentbetaling på nettet med dankort, straks kvittering og ajourført medlemsliste. 

Vi skriver til medlemmerne når der kan betales kontingent. 

 

__________________________________________________________________________ 

 


