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1. Valg af dirigent og referent 

Poul Bønsøe blev valgt til dirigent. Lasse Kärkkäinen blev valgt til referent. 

Dirigenten overtog derefter ordet, og kunne konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var varslet 
korrekt og, at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig. 

 

2. Formandens beretning  

Foreningens formand Helge Bay fremlagde sin beretning. Beretningen blev taget til efterretning. Beretningen er 
vedhæftet referatet. 

 

3. Eventuelle arbejdsgruppers beretninger 

Inkluderet i formandens beretning. 

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab  

Fungerende kasserer Niels Wellendorf fremlagde foreningens regnskab. 

Revisor Poul Bønsøe oplyste, at regnskabet var revideret uden bemærkninger. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

5. Indkomne forslag  

Bestyrelsen foreslog følgende vedtægtsændring: 

 

Under §5 ændres følgende: 

Generalforsamlingen vælger under punkt 8:  
• 5 medlemmer til bestyrelsen 

 

ændres til: 

Generalforsamlingen vælger under punkt 8:  
• 3-5 medlemmer til bestyrelsen 
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Ændringsforslaget begrundedes med sidste års manglende kandidater til bestyrelsen, der derfor endte med fire 
medlemmer samt en suppleant. 

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen. 

 

Forslag fra medlemmer 

Der var ingen indkomne forslag fra foreningens medlemmer. 

 

6. Fastsættelse af budget for indeværende år  

Formand Helge Bay fremlagde foreningens budget for 2021. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Efterfølgende fulgte et forslag og debat om budget for indeværende år samt kommende år. 

 

7. Fastsættelse af kontingent for følgende år  

For 2022 foreslog bestyrelsen uændret kontingent kr. 200,- Der var forslag fra fremmødte medlemmer om at 
lade kontingentet stige til, f.eks. kr. 250,-. Bestyrelsens forslag blev vedtaget ud fra en betragtning om, at 
foreningen ikke har fysiske materialer, som et medlemsblad, at tilbyde medlemmerne. 
 

8. Valg af bestyrelse, suppleant, revisor og revisorsuppleant  

Der var valg til fire bestyrelsesposter, tre pladser i ordinær rotation og en plads, der har været vakant siden 
generalforsamlingen 2020. Følgende blev valgt: 
- Næstformand Jens Christian Burchardt blev genvalgt for to år. 
- Fungerende kasserer Niels Wellendorf blev genvalgt for to år. 
- Svend Korsgaard blev nyvalgt for to år. 
- Bestyrelsesmedlem Lasse Kärkkäinen, der som suppleant indtrådte efter John Bodholdt Nielsens udtræden fra 
bestyrelsen, blev valgt for et år. 
 
- Søren Lynge Jacobsen blev nyvalgt som suppleant for et år. 
- Poul Bønsøe blev genvalgt som revisor for et år. 
- Kjeld Allan Larsen blev genvalgt som revisorsuppleant for et år. 
 
Den nye bestyrelse vil konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
9. Eventuelt  
Årets generalforsamling blev afholdt uden en foredragsholder. Det gav ekstra tid til samtale og debat, både 
under den formelle del af generalforsamlingen, såvel som efter, hvilket blev værdsat af både fremmødte 
medlemmer og bestyrelsen. 
 

Undervejs blev følgende foreslået som mulige fremtidige arrangementer: 
- Opdatering på Ring 3, gerne årligt 
- Screening af letbaneplaner i Danmark 
- Rundvisning i HL’s kontrol- og vedligeholdelsescenter. 
 

 

Dirigent 

Dato:  Poul Bønsøe 

 

 

 

Referant 

Dato:  Lasse Kärkkäinen 



Formandens beretning 
 
Bestyrelsen har siden sidste GF afholdt 10 bestyrelsesmøder i de forløbne 12 måneder, heraf 0 fysiske. 
Bestyrelsen har således holdt skruen i vandet på webben siden december 2020. 
Vi har arbejdet med at arrangere webinarer i samarbejde med det svenske Spårvagnsstaderna ved Hans 
Cruse som erstatning for fysiske møder. 

Hjemmeside / FB 
Sakset i pressen kører ugentlig. Der kunne have været flere nyheder. På Facebook er aktiviteten større. 

Medlemsregistrering og Regnskab 
Medlemsregistrering og regnskab blev forsøgt flyttet til regnskabsprogrammet Dinero af den konstituerede 
kasserer, John Bodholdt Nielsen, men det forliste, da han forlod bestyrelsesarbejdet uden varsel få 
måneder før GF. Den tidligere kasserer Niels Wellendorf har været venlig at påtage sig årets regnskab med 
kort varsel. 

Arrangementer afholdt 
d. 9/12 2020: Hovedstadens Letbane Status (webinar, Letbaner.DK) 
d. 22/2 2021: Bergen Bybane 10 år og nye trolleybusser (webinar, NLRA) 
d. 9/3 2021: Tampere i Finland åbner ny letbane (webinar, Spårvagnsstäderna) 
d. 10/5 2021: Odense Letbane åbner snart (webinar, Letbaner.DK) 
d. 18/5 2021: Indlæg LBDK: Udbygning af hovedstadens kollektive trafik (webinar, IDA Rail) 
d. 25/5 2021: Genindtag gaderummet med letbane (webinar, Tram für Kiel) 
d. 25/8 2021: Status Aarhus Letbane i Aarhus (fysisk, IDA i Aarhus) 
d. 15/9 2021: Generalforsamling (fysisk, Letbaner.DK) 

2. møde med Tram für Kiel i Aarhus 
Formanden mødtes med to bestyrelsesmedlemmer fra søsterforeningen Tram für Kiel d. 29/6 2021 i 
Aarhus. Vi tog en rundtur med letbanen og aftalte at holde et fælles webmøde imellem bestyrelserne. 
Planlagt studiebesøg for Kiel borgere er stadig udsat pga. corona. 

Forslag om to nye linjer i København 
Vores Idéoplæg for Storkøbenhavn druknede desværre under Covid-krisen. Nu har vi valgt at koncentrerer 
os om de to mest tiltrængte og mest realistiske letbanelinjer i Københavnsområdet. Dertil har vi udarbejdet 
tre nye plancher og udarbejdet en folder med samme budskab. 
 
Med disse ting i værktøjskassen har vi deltaget i - og bidraget til - et borgermøde i Indre By d. 1/9-2021. 
Vi fik desuden kontakt til en markant politisk skikkelse i Københavns Kommune, som vi har aftalt et 
samarbejde med om en evt. konference efter valget! 
 
Informationen om de to nye linjer vil blive udbygget løbende på letbaner.dk. 
Vi fortsætter desuden med at holde kontakt og møder med aktuelle politikere 

Kommende arrangementer: 
Studietur til Malmø, Lund og Göteborg d. 30/9 - 1/10 2021 i samarbejde med NLRA (Nordic Light Rail). Reelt 
arrangeret af NLRA. 
Webinarer i samarbejder med Spårvagnsstäderna og NLRA 
Studietur til Odense og Aarhus i 2022 i samarbejde med NLRA (Nordic Light Rail). Reelt arrangeres af 
Letbaner.DK (aftalt). Også fysiske møder skal afholdes.  
Formanden spurgte efter forslag (Se referat). 
 
/Helge Bay, formand 


