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Formanden for Brenderup Lokaludvalg Pia Rasmussen bød velkommen til de mange fremmødte. Børge 

Jensen blev valgt til dirigent, Ulla Bækgaard som referent og stemmetællere blev Henrik Holmegaard og 

Peter Husom. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt iflg vedtægterne samt at der var 34 

stemmeberettigede deltagere. 

Formanden gennemgik årets aktiviteter og kiggede lidt ind i fremtidige opgaver. Her præsenterede de tre 

undergrupper selv, hvor langt de er nået med: 

Infrastruktur 

Grøn by 

Udnyttelse af ”Frigodan”-grunden 

Det reviderede regnskab blev gennemgået af Eskild Gormsen og godkendt af generalforsamlingen. 

Herefter var der valg til Brenderup Lokaludvalg. Tre medlemmer var på valg, og til trods for at to ikke 

genopstillede var der stadig fem, der ønskede at blive valgt ind. Efter skriftlig afstemning blev Kristian 

Lassen genvalgt, Arne Uhrskov nyvalgt og Mette-Marie Henriksen nyvalgt. 

Ved valg af de 2 suppleanter stillede tre personer op. Men da den ene trak sit kandidatur, var skriftlig 

afstemning ikke nødvendig, og Britt Holmegaard og Niels-Anton Rasmussen blev valgt. 

Revisor Eske Eskesen og revisor suppleant Ejvind Clemmesen blev begge genvalgt, da ingen andre stillede 

op. 

Den nyvalgte bestyrelse til Brenderup Lokaludvalg mødes separat for at konstituere sig. 

Under punktet eventuelt var der livlig diskussion. En bad om præcisering af priserne for flagning i byen. 

Mange ville vide, hvad der skal ske med ”Trekanten” bag forsamlingshuset, hvor også ”Kloden” er opstillet. 

Bliver Højskolens projekt Grobund Brenderup med opførelse af Of-Grid huse placeret her? Endelig blev 

offentligheden tilbudt at benytte faciliteterne (stier, borde/bænke) i den lille lund i svinget på Fruerhøjvej 

som egentlig tilhører og er anlagt af seniorbofællesskabet Syrenlunden. 

Efter endt generalforsamling blev det Louise Sechers tur til at præsentere sig. Louise Secher blev ansat i 

Middelfart Kommune 1. december 2018 for at kortlægge og hjælpe i bæredygtige projekter i kommunens 

12 lokalområder frem til 2025. Louise Sechers er startet i Strib, og Brenderup bliver som næste område 

startet op i løbet af foråret. Louise Secher forventer at kunne hjælpe med i alle lokalområder, idet hun ikke 

skal være projektleder for hvert enkelt projekt. 


