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Der blev afholdt generalforsamling i LOKALLISTEN LOLLAND tirsdag, den 29. september 2020 med 

følgende 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Årsberetninger 

A. Fra Formanden 

B. Fra Byrådsgruppen 

C. Fra andre relevante politiske tillidsposter 

4. Regnskab v/kassereren 

5. Indkomne forslag (ingen indkomne) 

6. Valg af bestyrelse 

A. Valg af formand (vælges for 2 år i lige år) 

B. Valg af kasserer (vælges for 2 år i ulige år) 

C. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 Medlem nr. 1 (vælges for 2 år i ulige år) 

 Medlem nr. 2 (vælges for 2 år i ulige år) 

 Medlem nr. 3 (vælges for 2 år i lige år) 

 Medlem nr. 4 (vælges for 2 år i lige år) 

 Medlem nr. 5 (vælges for 2 år i ulige år) 

 Medlem nr. 6 (vælges for 2 år i lige år) 

 Medlem nr. 7 (vælges for 2 år i ulige år) 

D. Valg af op til 3 suppleanter 

 Suppleant nr. 1 

 Suppleant nr. 2 

 Suppleant nr. 3 
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E. Valg af billagskontrollant 

F. Evt. valg af folketingskandidat 

7. Eventuelt 

Der var 10 fremmødte til generalforsamlingen. 

1 VALG AF DIRIGENT 

Som dirigent blev Niels Nielsen valgt. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 

indvarslet og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 

Leo Christensen blev valgt til referent. 

2 VALG AF STEMMETÆLLERE  

I tilfælde af kampvalg ville der blive udpeget 2 personer jf. dirigenten der havde vejret stemningen. 

3 ÅRSBERETNINGER 

A.  FRA FORMANDEN 

COVID-19 har udsat vor generalforsamling her til efteråret, så det er gamle nyheder jeg skal 

præsentere. 

2019 var et år som specielt blev præget af de klare meldinger om Femern tunnelens opstart. Politisk 

har der været 100% enighed om alle de tiltag kommunen har haft ansvar for i den anledning og 

Lokallisten har løbende bidraget med vores holdning. 

Som lokalliste er vi langt mere orienteret mod enkelte projekter der gavner vor kommune end de 

landsdækkende politiske partier. Vi kan glæde os over at en række af vore mærkesager i 2019 er 

kommet op og bliver behandlet seriøst af såvel kommune som stat. 

Rute 9 og en hurtigere forbindelse til Langeland er fremmet gennem et tilskud på en million kroner 

til et forstudie og nu er de øvrige partier i byrådet kommet med på vognen og tror på projektet. 

Det er afgørende for vores kommune at vi ikke er endestationen, men at der kommer et ordentligt 

trafikalt samspil med Jylland/Fyn gennem udbygningen af rute 9 med hurtigere og flere 

færgeafgange. 

I maj havde Lokallisten en sag på byrådsmøde om politianmeldelse af borgere. Baggrunden var at 

kommunens nul tolerance over for vold nu medførte anmeldelser som må betegnes som åbenlys 

grundløse. Helt eller delvis lammede personer der i frustration udtrykker ønske om at bøllebanke 

personalet kan ikke berettige en politianmeldelse. Sagen blev videresendt til Fagudvalg og der er 

indskærpet at vore pædagoger anvender deres viden og kompetence i disse sager. 
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Et område hvor Lokallisten har brugt mange kræfter – ikke mindst gennem drøftelser i bestyrelsen er 

kommunens plan og udviklingsstrategi der rækker frem til 2030. I august blev planen fremlagt for 

byrådet og sendt i høring og den endelige plan blev vedtaget i december mødet. Lokallisten 

Lolland har været inde ovre på alle de områder hvor vor politiske målsætninger og vore forslag til 

konkrete projekter er beskrevet. Vi har ikke fået absolut ret på alle punkter, men der har været en 

god vekselvirkning mellem bestyrelse og baglandet og repræsentationen i byrådet og vore 

synspunkter er ofte blevet hørt. Det er netop her vi som en tværpolitisk lokal liste kan skabe 

resultater. Det er også her vi skal rette en tak til alle dem der har været inde på vores hjemmeside 

og Facebook profil og derigennem bidraget til debatten og Lokallisten Lollands ageren i det 

politiske rum. 

2019 har været et ”arbejdsår” som denne tid i midten af byrådsperioden ofte er. Vi mærker at vi 

som del af en lille opposition, skal arbejde meget – både i bagland og i byrådssalen og udvalg for 

at få vores synspunkter igennem. Vores valg – at fokuserer på konkrete projekter gør det dog 

nemmere at finde fælles fodslag med partierne i konstitueringen, da vi på rigtig mange områder 

har kunne levere oplæg og forslag i en kvalitet der ikke lader sig feje af bordet.  

Med disse bemærkninger overlod han beretningen til debat under dirigenten, der kunne 

konstatere der ingen var der ønskede ordet.   

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. 

B. FRA BYRÅDSGRUPPEN 

2019 har som formanden berettede været et arbejdsår – også i byrådet. 

Vi var en mindre til at trække læsset, men jeg har oplevet en langt større imødekommenhed fra 

andre partier end tidligere. Selvfølgelig er der forskel på at være almindeligt medlem og 

ordførende. Samtidig har jeg oplevet en bestyrelse der virkelig har støttet op 110% og en særlig tak 

til Niels Nielsen der har været min næsten daglige sparringpartner. 

Men den nye situation har skabt et bedre klima i bestyrelsesarbejdet til gavn for vores medlemmer 

og for Lolland. 

Leo nævnte nogle af de store sager der er skabt i et godt samarbejdende byråd. 

Forslag til Plan og Udviklingsstrategi 2019-2030 Lolland lever livet.  

o God plan 

o Stærkt værktøj 

o Endelig godkendt i 2020 

• Femern Handleplan. Udviklet gennem 2019 og endelig godkendt i 2020 

• En plan der allerede giver resultater fordi vi har faste linjer for hvor vi på Lolland vil hen. 

Men Lokallisten Lolland har også i eget regi startet udviklingsplaner i 2019. 
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Møder med landmænd omkring helt nye måder at tænke udnyttelse af ferskvand. Og 

landmanden som energileverandør. 

Tidligere planer som har været drøftet og langt på vores hjemmeside begyndte at give rigtig gode 

resultater i 2019. HOFOR-samarbejdet fik virkelig luft under vingerne i 2019 og vi i Lokallisten Lolland 

har både lod og del i denne udvikling - endda til overmål. 

Energi Cluster Holeby rører på sig igen – Dette projekt beskrev vi tilbage i 2016, men ting tager tid.  

Sidst på året 2019 talte vi i bestyrelsen om muligheden for at anvende det store støbeanlæg efter 

tunnelen er færdig. Vi samlede vores overvejelser i et notat og jeg kan meddele at der nu kommer 

kontakter fra mange sider omkring vores ideer. 

Der har også været områder hvor Lokallisten har været ”Rasmus modsat”. Omkring udvidelsen af 

Nakskov indre by ud til Løjtoftevej for at tilgodese en enkelt dagligvarekoncerns ambitioner var vi 

alene imod denne plan. Det var vi fordi man brød med generationers opfattelse af at handlen skal 

være i bymidten. 

Mærkelig nok har der været fuldstændig enighed om at det samme ikke måtte ske i Maribo med 

almindelige butikker i industrikvarteret. 

Vi gik også imod at lave et moderne torv i Nakskov. Selv om vi var ene om synspunktet valgte Real 

Dania at følge os og planen faldt heldigvis. Nu er torvet en del af en samlet plan som er det eneste 

rigtige. 

Vi har i byrådet været på linje med de øvrige i langt de fleste afstemninger. Men vi har også stået 

fast – uanset at vi stod ene med vores synspunkter. 

Tak til bestyrelsen for den store støtte og sparring. 

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. 

C. FRA ANDRE RELEVANTE POLITISKE TILLIDSPOSTER 

Her er der ikke beretninger fremlagt. 

4 REGNSKAB V/KASSEREN 

Kassereren gennemgik regnskabet der udviste en sund økonomi. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

5 INDKOMNE FORSLAG 

Ingen indkomne forslag 

6 VALG    
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A.  VALG AF FORMAND 

Jørgen A. Andersen 

B. VALG AF KASSERER 

Niels Nielsen (ikke på valg) 

C. VALG AF ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER 

MEDLEM NR.1 (VÆLGES I ULIGE ÅR)  

Leo Christensen (ikke på valg) 

MEDLEM NR. 2 (VÆLGES I LIGE ÅR)  

Remzi Grepi 

MEDLEM NR. 3 (VÆLGES I ULIGE ÅR)  

Per Rasmussen (ikke på valg) 

MEDLEM NR. 4 (VÆLGES I LIGE ÅR)  

Vakant 

MEDLEM NR. 5 (VÆLGES I ULIGE ÅR)  

Leane Lønne Siv Johansen (ikke på valg) 

MEDLEM NR. 6 (VÆLGES I LIGE ÅR)  

Vakant. 

MEDLEM NR. 7 (VÆLGES I ULIGE ÅR)  

Brian Hansen (ikke på valg) 

D.  VALG AF OP TIL 3 SUPPLEANTER 

1.  SUPPLEANT 

Vakant 

2.  SUPPLANT 

Vakant. 
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3.  SUPPLEANT 

Vakant. 

E. VALG AF BILAGSKONTROLLANT 

 Mogens Kirsten blev genvalgt. 

F.  EVT. VALG AF FOLKETINGSKANDIDAT 

Ikke relevant 

Mandat til bestyrelsen 

Bestyrelsen fik mandat til hvis der i perioden viste sig egnede person(er) til bestyrelsen kunne 

den/de indsættes efter enighed ved et bestyrelsesmøde. 

7 EVENTUELT 

Debatten gik livligt omkring KV 2021 mht. hvilke initiativer der skulle bringes i spil. Dette arbejde 

sættes snarest i gang, da vi erfaringsmæssigt ved tiden løber stærkt. 

Herefter var der ikke mere til generalforsamlingen, hvorfor dirigenten takkede for god ro og orden 

samt de mange gode input til bestyrelsen og hævede generalforsamlingen klokken 19:50. 

 


