
REFERAT: Årsmøde for Udviklingsrådet Helle Øst den 13. oktober 2021 

 

1. Valg af dirigent og referent 

REFERAT: 
Poul Verner Christensen, Årre valgt til dirigent. 
 
Ingrid Sand Simonsen, Hjortkær valgt til referent. 

  

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

Vestland Jeppesen. 

REFERAT: 
Beretningen blev aflagt både ved hjælp af PowerPoint og det talte ord. 
PowerPoint bliver vedhæftet dette referat. 
Claus fremhævede det gode samarbejde med borgerforeningerne. 
 

Beretningen blev sendt til debat og afstemning 

 
Spørgsmål fra salen: 
  
Poul Rosendahl: I henhold til beretningen synes han udviklingsrådet er for negative med 
bl.a. vores syn på frivillige og det, at der skal flere frivillige i gang. Der er mange 
frivillige rundt i vore byer. Ønsker mindre negativitet og mere optimisme. 
 
Søren Lydeking Pedersen: Er begejstret for udviklingsrådets arbejde. 
 
Larysa Rachok Sørensen: Vedr. økonomien synes jeg, at 61,000 kr. (beløbet fra kommunen) 
er mange penge og kan gøre godt mange steder. 
 
Keld Jacobsen: Godt arbejde - i er tilbage på sporet. 
 
Poul Rosendahl: Jeg vil ikke kun være negativ, der er blevet udført meget godt arbejde. 
 
Poul Verner Christensen: Godt med rådets bevågenhed bl.a. vedr. kommunens arbejde og  
samarbejde. Poul Verner gjorde politikerne opmærksomme på udviklingsrådenes indsats og 
muligheder. 
 
Peter Foldager: I provokerer politikerne. Tingene kan gøres bedre, må vi indrømme. Jeg 
ser gerne en god kontakt og samarbejde med Udviklingsrådet Helle Vest. 
Vedr. FUR og måden hvorpå den nu er organiseret (uden formand) og bliver ledet af en  
ansat. Det må kunne ændres. 
 
Jørgen Madsen: Jeg og hele rådet bakker op om formandens aflagte beretning - den er hel
e rådets. Vi savner en mere aktiv forvaltning. Dette møde provokerer måske nok, men det 
var også meningen. Svært at få kontakt til forvaltningen. 
 
Holger Grumme: Helle øst - her sker da meget. Måske skal I bruge politikerne noget mere 
og forvaltningen mindre. Brug pengene, lad dem ikke stå på kontoen. Der har været sagt 
en del vedr. " gule sedler", som ofte bliver brugt på de " store" fællesmøder. De  
bliver ikke brugt efterfølgende!! 



 
Henrikka Heesgaard: Jeg er ny i denne sammenhæng - og er her i aften blevet meget kloge
re. Godt arbejde. I må gerne være mere synlige! Det er meget vigtigt. 

 

Beretningen blev GODKENDT 

  

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

REFERAT: 
Kasserer Jørgen Madsen fremlagde og gennemgik regnskabet 
Kassebeholdning pr.31.12.2020: 104.572 kr. 
 

  

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år 

REFERAT: 
Godkendt 

  

5. Indkomne forslag 

REFERAT: 
Ingen 

  

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

REFERAT: 
Henning Jørgensen blev valgt som revisor 
Keld Jacobsen blev valgt som revisor suppleant. 

  

7. Evt. 

REFERAT: 
Tak til dirigenten for godt udført arbejde! 

  

  

 


