
Referat af generalforsamling i Helnæs Lokalråd 23. februar 2022 

Velkomst ved Lars Scheffmann til 9 borgere og bestyrelsen 

1. Bo Gyldenberg blev valgt til dirigent. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var 

rettidigt og lovligt indkaldt. 

2. Formandens beretning godkendt med applaus. 

3. Regnskab gennemgået og godkendt med applaus. Ved gennemgangen fremhævedes bl.a. 

hvordan tilskuddet til pedellerne fremkommer, at de næsten 10.000kr til brandberedskabet 

dækker over en ny trailer, samt at udbetalt tilskud især dækker over 20.000kr til nyt tag på 

borgerhuset. 

4. Bestyrelsens forslag om at forhøje anbefalingen om støttebeløb til 100kr/pers. blev 

voldsomt nedstemt. Vi enedes om at bibeholde anbefalingen på de 50kr/pers. Med en 

oplysning om, at man er velkommen til at betale mere. 

5. Ingen forslag. 

6. De 3 genopstillede blev genvalgt med applaus. 

7. De 2 genopstillede blev genvalgt med applaus. 

8. Karl Åge Larsen genopstiller og Anna Nielsen nyopstiller som bilagskontrollører. Begge 

valgt med applaus. Som suppleanter valgtes Anne Hansen og Anders Lyng med applaus. 

Evt.  

Ønske om at lokalrådet formidler til kommunen, at der lægges ny asfalt også på Lindhovedvej. 

Løs snak om, hvordan det går med kommunens projekt ved fyret, uden at nogen ved noget 

konkret. 

Spørgsmål om projektet på sportspladsen, hvor arbejdsgruppen kunne oplyse, at der foruden 

de 100.000kr fra Assens Kommune også er givet 100.000kr fra Lokalsamfundspuljen, og at 

der afventes svar på yderligere 3 fondsansøgninger. Projektet forventes at strække sig over 3 

år, startende med en bålhytte i området bag petanquebanerne. Tidsperspektivet er bl.a. fordi 

fondsmidler som regel skal bruges samme år. Dette forudsætter rydning af krat og 

beplantning med bl.a. hyld, for at afskrække mitter. Hensigten er opholds- og aktivitetsområde 

for både børn og voksne med bl.a. legeredskaber, fitnessredskaber og svævebane. Der var 

ønske om, også at tænke toiletforhold, vedligeholdelse og forsikringer ind. Gruppen har møde 

med repræsentant fra kommunen og en konsulent indenfor den næste uge. 

Der blev i den forbindelse nævnt, at der ved sommerhuset på venstre side før sportspladsen 

på Hegningen er gravet huller og lavet bump på vejen, så lave biler ikke kan køre der. 

Lokalrådet tager det til kommunen. 

Bobakkerne er ved at styrte i havet. Lokalrådet blev bedt om at snakke med Skov- og 

Naturstyrelsen og Assens Kommune om mulighed for at lave kystsikring. 

Tak for god ro og orden fra dirigenten, tak til de fremmødte fra formanden og applaus til 

bestyrelsen. 

Referent: Gunvor Kampp 


