
 

 

Referat af Stiftende Generalforsamling i foreningen Letbaner.DK 
 

Torsdag d. 22. september 2016, kl. 19:00 i Valby Kulturhus, 2500 Valby 

Der var fremmødt 9 personer. 
 

1. Helge bød velkommen og gennemgik det praktiske ved mødet. 
 

2. Valg af dirigent og referent 
Til dirigent blev valgt Nicolai Okkels. Helge overlod ordet til dirigenten. 
Til referent blev valgt: Niels Wellendorf. 
 

3. Præsentation af trafikgruppen  
Helge fortalte kort historien om Letbaner.DK igennem 13 år. 
 

4. Baggrunden for ønsket om en forening 
Helge fremlagde baggrunden for ønsket om at ændre Letbaner.DK fra at være en 
uafhængig trafikgruppe til at være en forening. 
 

5. Gennemgang af forslag til Vedtægter 
Dirigenten gennemgik udkastet til vedtægter og hver paragraf blev læst op, gennemgået 
og vedtaget en ad gangen således: 
  
§ 1 blev vedtaget. 
 
§ 2 blev vedtaget. Hvis det viser sig at 3 hjemstedsbyer giver problemer ændres dette 
ved førstkommende generalforsamling. 
 
§ 3 blev vedtaget med tilføjelse af ”presse”. 
 
§ 4 blev vedtaget med mindre justeringer samt en overflytning af punktet om 
støttemedlemmer til § 9. 
 
§ 5 blev vedtaget med mindre justeringer, herunder en opdeling af 
generalforsamlingens dagsorden således at budget og kontingent får hvert sit punkt. 
Endelig en tilføjelse om, at indkomne forslag skal offentliggøres forud for 
generalforsamlingerne. 
 
§ 6 blev vedtaget med mindre justeringer. 
 
§ 7 blev vedtaget med mindre justeringer. 
 
§ 8 blev vedtaget. 
 
§ 9 blev vedtaget med et nyt punkt 2 omhandlende sponsorer, idet begrebet 
støttemedlemmer udgår. 
 
§ 10 blev vedtaget. 
 
§ 11 blev vedtaget med mindre justeringer. 
 
§ 12 blev vedtaget. 
 



 

 

De samlede vedtægter blev vedtaget 
 

6. Fastsættelse af kontingent 
Efter lidt debat blev generalforsamlingen enige om at fastsætte årskontingentet  
til kr. 150. 
 
 

7. Valg til bestyrelse, suppleant, revisor og revisorsuppleant 
 
Til bestyrelsen blev følgende valgt: 
 
Helge Bay Drægert 
Nikolai Okkels 
Niels Wellendorf 
Rune Bager 
(plads ikke besat) 
 
Til suppleant blev valgt: 
 
Janik Frithioff 
 
Til revisor blev valgt: 
 
(plads ikke besat) 
 
Til revisorsuppleant blev valgt: 
 
Kjeld A. Larsen 
 

8. Eventuelt 
 

 

Dato   d. 22.9.2016 

Dirigent: Nicolai Okkels  

 

Bestyrelsen: Nicolai Okkels Niels Wellendorf  

 

 Rune Bager Helge Bay Drægert 


