
Referat: 

Årsmødet for Udviklingsrådet Helle Øst den 11. april 2019 
 

1. Valg af dirigent og referent 

REFERAT: 
Valg af dirigent:  Valgt blev Heidi Jørgensen, Starup/Tofterup 
Valg af referent:  Valgt blev Ingrid Sand Simonsen 

 
2. Aflæggelse af beretning om rådets virke i det forløbne år. 

REFERAT: 
Claus fremlagde årsberetningen. Se vedhæftet på hjemmesiden:  

https://helleoest.dk/cid/7902/11-4-2019-aarsmode-i-udviklingsraadet-helle-ost 
 
Power Tower v. Jørgen Madsen. 
Vigtige pkt. : hus - Gl Andelskasse bygnng i Agerbæk ( 1½ års lejemål).  
Samarbejdsaftale vedr. lejemålet m. JM Handel er underskrevet d.d. 
Et godt forløb. 
Udlejer (JM Handel) og lejere laver selv lejemåls aftaler.  
Der er mulighed for forskellige lejeaftaler.  
Nøglen er udleveret i dag. Åbningen bliver fejret senere. 
Der afholdes et netværksmøde i april, Jørgen har haft kontakt med godt 30 firmaer,  
der har været iværksættere indenfor de sidste 3 år. 
Der bliver indbudt til netværksmøde i løbet af kort tid. 
 

 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

REFERAT: 
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v. kasserer Jørgen Madsen,  
Fåborg. 
 
Regnskabet slutter med et overskud på: kr. 7123 
Bankbeholdning pr. 31.12.2018 er på:   kr.72224 

 
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år 

REFERAT: 
Regnskab og budget blev godkendt. 

 
5. Indkomne forslag 

REFERAT: 
Ingen indkomne forslag. 

 

 

https://helleoest.dk/cid/7902/11-4-2019-aarsmode-i-udviklingsraadet-helle-ost


6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

De nuværende er:  
- Revisor Henning Jørgensen 
- Revisorsuppleant Keld Jacobsen 

REFERAT: 
Der blev vedtaget genvalg af revisorerne: 
Revisor: Henning Jørgensen 
Revisorsuppleant: Keld Jacobsen 

7. Evt. 

REFERAT: 
Tak til dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen. 
 
Efter kaffen blev der lagt op til debat: 
Jonna Buch: Landsbyklynger - kunne man tænke sig et samarbejde byerne imellem? 
Hvordan med Grindstedbanen - hvad sker der? Vedr. viadukten er en stor ulempe  
for bl.a. transportfirmaer, landbruget. Det giver mange ekstra kilometer. 
 
Møde for alle borgerforeninger og UVR.  
Finde nogle emner, der kan tages op.UVR skriver ud til borgerforeningerne om emner der 
kan tages op. 
 

  

 


