
 

Referat 
Andst Lokalråds Årsmøde  
den 30. juni 2020 kl. 19.00 i ABA 
 
 
 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent blev Bent Jørgensen, referent blev Morten spanggaard 

2. Valg af 2 stemmetællere 
Simon Toft Jensen blev valgt. 

3. Lokalrådets beretning 
Formand Morten klyhn holdt en fin beretning med lidt information omkring de 
forskellige roller der er i lokalrådet. 
Andst.dk er blevet købt tilbage til lokalrådet  
Der kigges efter en ny platform til hjemmeside da vi ikke er helt tilfreds med den 
nuværende. 
Der er blevet nedsat en købmandsgruppe som Michael Pedersen er tovholder på. 
Fælles fodslaw arbejder stadig med udnyttelse af hallen og der er go fremdrift 
Der er ikke mange grunde tilbage på Enggårdsvej og der er ved at komme gang i 
Hjortebakken. 
Lokalrådet blev som alle andre ramt af covid 19 så der blev desværre ikke lavet en Af. 
Af samme årsag blev der ikke uddelt initiativpris og ikke afholdt dialogmøde med 
vejen kommune. 
Andst andedam er blevet indviet og tak for alle de kræfter de involverede har lagt i 
det. 

 
4.  Indkomne forslag. Der er ikke modtaget nogen. 

 
5. Forelæggelse af årsregnskab Jens Kristian fremlagde regnskab, der er et lille 

underskud på driften på 2951 kr. Der er stadigvæk en positiv egenkapital. 
Regnskabet er godkendt. 
 

6. Valg til Lokalrådet (vælges for 2 år) 
a. Morten Spanggaard (Modtager ikke genvalg) 
b. Michael Pedersen (Modtager genvalg) 
c. Jens Kristian Mygent (Modtager genvalg) 
d. Friplads vælges for 1 år 
e. Valg af suppelant  

Casper Mathiasen blev valgt ind. 
Suppleant blev Susanne pedersen 

7. Valg af 2 revisorer 
a. Bent Jørgensen 
b. Simon Toft Jensen 
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https://admin.google.com/u/1/ac/users/2xcytpi0gt1ial


 

 
8. Eventuelt 

Michael Pedersen holdt en beretning om købmandsgruppen. 
De har også været lidt sat bagud pga covid19 
Dagrofa er taget med på råd. 
 
Morten Klyhn fortalte om hvor og hvordan man gerne vil have fælles foreningshuset 
til at se ud, og viste nogle skitseforslag. 
 
Bent Jørgensen takkede for et godt og ordentligt årsmøde. 
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