
Referat: 

Til den startende debat kl 18.00 var mødt ca. 100 mennesker op. 

Der var oplæg af: 

● Jurist Nikolai Schulz 

Til generalforsamlingen kl 19.00 var mødt ca. 120 mennesker op 

Dagsorden for stiftende generalforsamling: 

Torsdag den 5. januar kl 19.00.  

(pga. Forsinkelser gik den først i gang kl 19.20) 

1. Valg af dirigent 

a. Forslag: Birger Holm Brøndberg 

b. Besluttet: Birger Holm Brøndberg er valgt. 

2. Valg af referent og stemmetællere 

a. Forslag: Richardt Radek Larsen 

b. Besluttet: Richardt Radek Larsen er valgt. 

3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse 

a. Fremlægges af Peter Kiær 

b. Referat: Foreningen er stiftet på baggrund af et debatmøde om 

spildevand arrangeret af Liberal Alliance Faxe den 8 november i 

Skuderløse forsamlingshus. 

Der er op mod 40.000 berørte husstande i Danmark, og vi mener 

at der er et grundlag for at danne en fælles front mod en 

uretfærdig behandling. 

Vi ønsker en stærk forening med ressourcer til juridiske og 

pressemæssige kampe for foreningens formål. 

4. Forslag til vedtægter 

a. Fremlægges af Richardt Radek Larsen 

b. Referat: Der var forslag om at ændre et personligt medlemsskab 

til et husstandsmedlemsskab. 

Der var forslag om at specificere bestyrelsens ansvar og 

forpligtelser i forbindelse med især foreningens økonomi. 

5. Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter 

a. Fremlægges af Lars Folmann (15 min) 

b. Referat: Foreningen handler om at stå sammen om  

i. Ikke at være alene om udfordringen 

ii. At støtte hinanden økonomisk ved at kæmpe sammen 



iii. At vende udviklingen, så kommuner en efter en ændrer 

tilgang og behandler borgerne ordenligt i forhold til 

spildevandplanerne. 

c. Lars fortalte desuden om hvordan han selv kæmper imod 

kommunens påbud med en stævning af kommunen for ikke at 

overholde loven. Han har hyret en advokat, og fører nu sagen. 

6. Forslag til budget og kontingent 

a. Fremlægges af Peter Kiær 

b. Referat: Budgettet tager udgangspunkt i at der vil være 300 

medlemmer som vil give et budget på 300.000 kr. 

De skal bruges på  

i. Advokat/juridisk arbejde (150.000 kr) 

ii. Medier / presse (50.000 kr) 

iii. Artikler / Web (50.000 kr) 

iv. Kontorhold mv. (100.000 kr) 

7. Valg af foreningens bestyrelse 

a. Bestyrelsen består af mellem 5 og 7 medlemmer, der vælges for 1 år ad 

gangen.  

Medlemmer der vælges til bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Posterne som skal udfyldes er som følger: 

Formand 

Næstformand 

Kasserer 

Bestyrelsesmedlemmer 
b. (Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, og 

meddeler resultatet til referenten, inden referatet lukkes.) 

c. Der kan vælges op til 5 suppleanter, som indkaldes til bestyrelsen ved frafald 

fra denne. 
d. Referat: Valgt bestyrelse: 

i. Lene Maarth, Faxe 

ii. Jan Husum, Faxe 

iii. Søren Klein, Sorø 

iv. Jørn Rasmussen, Vordingborg 

v. Lars Folmann, Faxe 

vi. Peter Kiær, Faxe 

vii. Flemming Bohnstedt, Faxe 

e. Valgte suppleanter: 

i. Alex Stubbe, Guldborgsund 

ii. Frank Rasmussen, Faxe 

iii. Ole Christiansen, Roskilde 

iv. Rene Johannsen, Faxe 

8. Valg af revisor 

a. Valg af op til 2 revisorer og op til 1 revisorsuppleant. Evt. valg/nedsættelse af 

udvalg. 



b. Referat: Der var ingen kandidater til positionerne. Det pålægges bestyrelsen 

at finde en revisor inden næste ordinære generalforsamling i Januar 2018. 

9. Eventuelt 

a. Her er der frit slag for relevante spørgsmål, oplæg og 

kommentarer. 

b. Referat:  

Tilmeldninger registeres af Richardt ved hans bord. 

Der opfordres til at deltage i borgermødet den 10. Januar i 

kulturnariet. 

Bestyrelsen mødes første gang. 

Referat:  

Der er enighed om at lave dagsordener der er korte og præcise og som 

holdes til fremtidige bestyrelsesmøder. 

Første møde aftales til at være Onsdag den 11 Januar kl 19.00 på 

Storgårdsvej nr. 1 eller i et kommunalt mødelokale hvis det kan nås. 

Der skal laves en mailliste på bestyrelsens medlemmer og suppleanter. 

Der skal oprettes et CVR: Det står Lars Folmann for. 

Der skal oprettes en bankkonto: Det står Lars Folmann for. 

Der skal laves en betalingsmulighed på hjemmesiden: Det står Lars Folmann 

for. 

Der skal redelegere nogle domæner: Det står Lars Folmann for. 

Der er besluttet at hvert bestyrelsesmedlem skal finde et spørgsmål at stille til 

kommunalbestyrelsen på borgermødet den 10 Januar 2017 

 

 

Underskrevet i Haslev 5-1-2017 

 

Birger Holm Brøndberg 


