
Generalforsamling i Udviklingsrådet 

Hodde Horne Sig Tistrup (HHST) 

Referat 

Temaet til årets generalforsamling er Integration af flygtninge. 

Sig og Tistrup kommer hver med deres indlæg om deres aktiviteter. 

Agenda ifølge vedtægter. 

1. Valg af dirigent. Valget faldt på Anton Peder Nielsen  

2. Valg af referent. Ragnar Johannesen blev valgt 

Dirigentens erklærede generalforsamlingen for gyldig, da fremmødte ikke havde indvendinger til 

den for sene annoncering i Hodde, Horne og Tistrup 

3. Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år 

a. Hodde 

b. Horne 

c. Sig 

d. Tistrup 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  

5. Godkendelse af budget 

Budgettet blev godkendt med følgende note: 

Der er lavet et negativt budget, med den begrundelse at HHST ’s egenkapital ikke skal vokse. 

Pengene skal udvikle HHST 

6. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag  

7. Valg til bestyrelsen 

Generel bemærkning til agendapunktet, er at ordet ”Valg” er misvisende, da bestyrelsen er valgt På 

respektive sogneforeninger og borgerforeninger. Den nye bestyrelse undersøger vedtægter og 

kommer med ny formulering til næste generalforsamling. 

Den nye bestyrelse er: 

a. Sig: Heino Mølholm, Anne-lis Brodersen 

b. Hodde: Mai Brit Nielsen, Kurt Kristensen 

c. Horne: Per Jespersgaard, Anton Peder Nielsen 

d. Tistrup: Karl Chr. Jensen, Erik Christiansen 

8. Valg af suppleanter 

a. Horne: Kjeld Jochumsen 

b. Sig: Torben Frederiksen 

c. Hodde: Henrik Svarre 

d. Tistrup: Ikke nogen valgt 

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

a. Keld Pedersen, Tistrup 

10. Eventuelt 

10.1 Heino med ændringer af vedtægter. 

10.2 Det bemærkes, at ændring af vedtægter skulle have været et punkt på dagsordenen. 

  



Valgte til bestyrelsen, er foretaget af: 

Hodde Sogneforening 

Horne Formandsmøder 

Sig Borgerforening 

Tistrup Erhvervs- og Borgerforening 

 

Efterfølgende dialog omkring flygtninge og integration 

Per fra Sig.: Man har fået taget godt imod de 2 man har nu. Der er et godt netværk, og mange byder ind for 

at hjælpe. Der er handlinger bag ved hjælpen. Man havde begyndt netværket startet inden det blev aktuelt, 

takket være udviklingsrådet i Sig. 

Opfordringen lyder, vær åbne, smil når i møder folk på gaden, det varmer mere end man tro. 


