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Referat af Foreningen Letbaner.DK’s ordinære generalforsamling 2022 
 

 

Dato  Tirsdag d. 19. april 2022, kl. 19.00 - 21.00 

Mødested  KFAK, Jagtvej 11 st. th., 2200 København N 

Kopi til  Uploades på http://www.letbaner.dk/om_letbaner/dokumenter/ 
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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 derefter ordet, og kunne konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var varslet 
korrekt og, at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig. 

 

2. Formandens beretning  

Foreningens formand Helge Bay fremlagde sin beretning. Beretningen blev taget til efterretning. Beretningen er 
vedhæftet referatet. 

 

3. Eventuelle arbejdsgruppers beretninger 

Jens Christian Buchardt berettede om fremtidig kontakt til div. lokalpolitikere samt om planen for en fremtidig 
konference. 

Niels Wellendorf berettede om vores brev til folketingets trafikudvalg. 

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab  

Fungerende kasserer Niels Wellendorf fremlagde foreningens regnskab. 

Revisor Poul Bønsøe oplyste, at regnskabet var revideret uden bemærkninger. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

5. Indkomne forslag  

Ingen indkommende forslag. 

 

6. Fastsættelse af budget for indeværende år  

Formand Helge Bay fremlagde foreningens budget for 2022. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. 

Bestyrelsen fremlagde i samme forbindelse et budget oplæg for 2023. 
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7. Fastsættelse af kontingent for følgende år  

For 2023 foreslog bestyrelsen et uændret kontingent kr. 200,-. Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 
 

8. Valg af bestyrelse, suppleant, revisor og revisorsuppleant  

Der var valg til to bestyrelsesposter. Følgende blev valgt: 
- Formand Helge Bay blev genvalgt for to år. 
- Lasse Kärkkäinen ønskede ikke genvalg. 
- Sten Holmgaard Sørensen nyvalgt for to år. 
Foreningen vil gerne takke Lasse Kärkkäinen for hans indsats. 
 
- Søren Lynge Jacobsen blev genvalgt som suppleant for et år. 
- Poul Bønsøe blev genvalgt som revisor for et år. 
- Kjeld Allan Larsen blev genvalgt som revisorsuppleant for et år. 
 
Den nye bestyrelse vil konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
9. Eventuelt  
Årets generalforsamling blev afholdt uden en foredragsholder. I stedet blev bestyrelsens forslag til L2 og L3 
debatteret. 

 
 

 

Dirigent 

Dato:  Poul Bønsøe 

 

 

 

 

Referant 

Dato:  Jens Christian Buchardt 



 

Formandens beretning 

Til generalforsamling i Letbaner.DK  d. 19.4.2022 
 

Efter at vi endelig har overstået Corona kan vi i år afholde generalforsamling på det 
normale tidspunkt af året. Det betyder at der kun er gået et halvt år siden vores sidste 
generalforsamling.   

Bestyrelsen har holdt skruen i vandet i løbet af det halve år med hele 6 videomøder. 
Desuden har vi skrevet 5 artikler, alle lige før nytår. En vigtig ny artikel er klar og den 
fortsætter vores argumentering imod BRT-løsninger. Den kommer i Altinget i uge 16. 

Den kommer på letbaner.dk samme med flere andre nyheder til hjemmesiden, hvor 
artikelskriveriet har ligget stille i nogle måneder. Sakset i pressen og kalenderen har 
dog været ført ajour, hvilket har holdt besøgstallene oppe. 

 

DJF 

Tidligt på året blev vi inviteret til et samarbejde med DJF. De ville gerne se os til et 
møde med forbundsformanden og give os spalteplads med et interview i deres blad. 
Det blev vi meget glade for da forbundet har meget mere gennemslagskraft om 
promovering af letbaner i København end vi kan præstere.  

Det blev et godt møde og vi vil fremover udbygge dette samarbejde i det videre 
arbejde, hvor vi bl.a. vil forsøge at få arrangeret en konference på Christiansborg for 
trafikudvalget! 

 

Støttemedlemmer 

Vi har det seneste halve år fået en håndfuld nye positive støttemedlemmer, der gerne 
vil hjælpe os videre med arbejdet. De betaler noget mere end de personlige 
medlemskaber, og det har vi brug for. Vi har dog fået nogen udfordringer med digitale 
overførsler, hvor både EAN og VAT-numre har stået i vejen. Men vi er ved at løse 
problemerne og når det lykkes, vil støtten komme uden problemer fremover.  

Disse støttebeløb gør det f.eks. muligt for os at købe det helt nødvendige 
regnskabsprogram, som vi skal bruge til at holde styr på økonomien, medlemmerne 
og årskontingenterne. Vi har afprøvet flere programmer, men valget blev Dinero der 
egner sig godt til en forening som vores. 

 

Arrangementer 

Vi har i det forløbne halve år kun tilbudt et arrangement. Det var en studierejse til 
Sydsverige d. 30.09.21, som vi arrangerede i samarbejde med NLRA (Nordic Light 
Rail Association). Det var et samarbejde vi startede i 2021, hvor NLRA arrangerede 
studierejsen til Sydsverige hvor 20 primært professionelle fra 8 lande deltog. Turen 
blev en succes og der kunne let være solgt 10 billetter mere. 

Derfor var der basis for at fortsætte traditionen, denne gang med Letbaner.DK som 
primær arrangør for et besøg til tre danske letbaner. 

 

 



 

Studierejse planlægges 

Studierejsen i Danmark løber af stablen d. 12-14/9-2022 igen i samarbejde med 
NLRA og nu også Spårvagnsstäderna!  

Vores ønske var oprindeligt at give plads til lokale deltagere på enkeltdage. Men med 
en begrænsning på kun 25 deltager til besøget hos Odense Letbane (og 30 de to 
andre steder), er der ikke plads til det.  

Studierejsen tilbydes derfor kun som en hel pakke med hoteller, rejser og mad, som 
primært er målrettet de to andre foreningers professionelle medlemmer. Vi håber 
selvfølgelig at nogle af vores medlemmer også vil deltage.  

 

Besøg hos Letbaner 

Af hensyn til vores medlemmer, der ofte selv skal betale deres studieture, vil vi 
benytte de kontakter vi har opnået til at arrangere besøg igen senere. Vi er allerede 
blevet tilbudt et besøg mere i Odense, som vi kan målrettes vores medlemmer.  

Således kan vores medlemmer (samt evt. medlemmer fra NJS og IDA-Rail) igen få 
mulighed for at besøge letbanerne med et kik indenfor på depoterne. Vi skriver om 
det når vi får aftalerne i hus. 

Desuden vil vi nu i maj måned forsøge at arrangere et spontant fremmøde til 
indvielsen af Odense Letbane. Deltagelse bliver gratis og uden særlige tilbud. Vi 
mødes blot i Odense og oplever indvielsen sammen. Tilmelding udsendes med kort 
varsel og vi forventer det bliver en af de sidste lørdage i maj måned. Rejsen til 
Odense og hvad vi måtte finde på med spisning mm. bliver for egen regning. 

 

Jeg vil slutte med at takke alle vores medlemmer for jeres stabile og vedholdende 
støtte, især igennem de sidste to år, som har udfordret hele den frivillige 
foreningsverden voldsomt. Uden jer ville vi ikke kunne gøre nogen forskel. 

 

Helge Bay 

formand 

Letbaner.DK 


