
Ordinær generalforsamling for Østjyder mod
Ka ttega tfo rb in d e lse n

Tirsdag d. 8. marts kl. 19.00-20.30.
Panoramasalen, Spektrum, Odder.

Til stede: omkring 60 foreningsmedlemmer samt bestyrelsen

1. Valg af dirigent
Bodil Just er valgt som dirigent.

2. Valg af referent
Anna Dyrvig er valgt som referent

3. Godkendelse afdagsordenen
Dagsordenen er godkendt.

4. Formandens beretning om det forgangne ar

Formand Finn Vesterlund beretter om årets gang

Foreningen har 818 medlemmer

Det seneste ttr har bestyrelsen arbejdet med forskellige initativer for at oplyse om og udbrede
kendskabet til vores sag. Foreningsmedlemmer har bidraget i forskellige henseender, det er

bestyrelsen meget taknemmelig for. Tak for det!
Foreningens bestyrelse har det seneste år fået opbygget et godt og konstruktir,t samarbejde med
foreningerne STOP motorvej over Samsø, Nej til motorvej på Røsnæs og Nej til motorvej på

Asnæs. Repræsentanter fra hver forening mødes på månedlig bases online og denne forsamling
kaldes Fællessekretariatet.
Bestyrelsen har gennem aret udarbejdet flere foldere og materiale herunder Grønbogen til at oplyse
om foreningens arbejde og de negative konsekvenser ved en kattegatforbindelse.
Dette både på eget initiativ, men også i fællesskab med de andre modstandsforeninger.
Den første folder blev uddelt i 20.000 eksempiarer i Østjylland. Den lille folder biev uddelt på
vinduesviskere mm. Den anden folder i fællesskab med Fællessekretariatet. Ligeså med Grønbogen.

Grønbogen er afleveret til politikere i de østjyske byråd, regionsråd samt folketingets medlemmer.
Fællessekretariatet har også haft arrangeret og aflroldt en høring på Christiansborg. Det var en god

høingmed mange eksperter, som holdt spændende oplæg. Desværre meldte langt de fleste
politikere afbud.
Op til kommunalvalget havde bes§relsen travlt med atfh at vide om samtlige opstillede kandidater
i det østjyske var for eller imod en kattegatforbindelse. Resultatet blev løbende opdateret på

hjemmesiden og over 10.000 var inde og se politikernes holdning. Især i Odder kom der mange

modstandere ind i byrådet. Forenings- og bestyrelsesmedlemmer deitog desuden i mange

vælgermøder for at sætte fokus på vores sag.

Foreningen har også været repræsenteret ved flere demonstrationer herunder ved Klimamødet i
Middelfarl og ved klimademonstration i Odder og Aarhus.
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En del af de indkomne midler er blevet brugt til at annoncere på Facebook. Dette er sket for egne

midler i eget navn og for fælles indsamlede midler fra borgere i navnet "Kattegatforbindelse - Nej
Tak." Over 500.000 mennesker har set nogle af annoncerne. Det er flot.

Sidste materiale udarbejdelse er en kortere Pixibog omkring de negative konsekvenser ved en

Kattegatforbindelse. Den er let læst og faktabaseret med kildehenvisninger osv.

5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Kasserer Bente Lyngesen fremlægger årets regnskab. Regnskabet er godkendt.

6. Godkendelse af budget - herunder fastsættelse af kontingent
Kasserer Bente Lyngesen fremlægger budgettet for 2022. Der stilles spørgsmål til budgettet
omkring egen kapital, hvor der har sneget sig en forståelsesfejl ind. Det rettes straks ti1, så det
passer i forhold til de teknikaliteter, der gør sig gældende for et sådant budget.

Bo forklarer at indtægten som var en kassebeholdning tages ud. Hvis der kommet et underskud kan

kassebeholdningen dække det.

7. Indkomne forslag

Formand Finn Vesterlund gennemgår de indkomne forslag omkring vedtægtsændringer.

Besh;relsen hur besluttet nt.fttreslå nogle ,*edttrgtsændringer til generalfbrsamlingen" Vi.foreslitr, at
v*ores.forening ændrer navn tii

Knttegøttbrbindelse - x*ej Tak
Det gor vi ud.fra en tanke ont ut gøre.fbreningen lundsdækkende og dermed kunne uppellere til en

"større gruppe modstandere aJ'prajektet og derved./åJlere medlemmer og ston'e mrsclstuncl. l/i vil.ftt
en økonomi lil mere oplysning otn v-ot'e s modstand af det overflødige pro.iekt.

I.foreningens.fbrmiilsparagraf .fbrestit'vi: *t arheitle imod en.{tlgliKuttegat/brbindel.se,

Vi Jbreslår entJvidere, ot ortlinær generalJbrsamling t{hok}es inden udgangen u"f'februttr måned og
ut kontingentet.forventes i ntlbetalt senest I .marts.

Bente Lyngesen motiverer forslaget om navneskifte til "Kattegatforbindelse - Nej Tak"

Anna Dyrvig uddyber, at Østjyder mod Kattegatforbindelsens hjemmeside og Facebookside stadig

vil eksistere som talerør til østjyder, selvom vedtægtsændringerne vedtages.

Der åbnes for spørgsmål og navneskiftet mm diskuteres. Der er opbakning til navneskiftet.
Det efterlyses, at Fællessekretariatets aftaler og forretningsorden kan vedgås skriftligt og

foreningens samarbejde med de andre foreninger diskuteres en rum tid.

Ingen stemmer i mod navneskiftet.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer ifølge §8 stk. 1c i
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Finn Vesterlund takker de to udgående bestyrelsesmedlemmer Oluf Jensen og Claus Andreasen for

deres store indsats i bestyrelsesarbejdet!

Anna Dyrvig er på generalforsamlin gen r 2021valgt for en to-årig periode og er derfor ikke på valg.

Bente Lyngesen og Finn Vesterlund genopstiller for en to-årig periode. De vælges begge to.

Bodil Just vælges for en to-årig periode.
Uffe Damm vælges for 1 år.

Gitte Åberg vælges for 2 fu.
Frank Lund vælges for 1 år.

9. Yalg af 2 suppleanter ifølge §8 stk. lc i

Henrik Skovgård genopstiller
Henrik Skovgård er valgt.

10. Valg af 2 revisorer

Jane Hansen genoptiller.
Jane er valgt.

1 1. Evt.

Nyvalgte bestyrelsesmedlem Bodil Just oplyser om forstående annonceringskampagne, som hun har

hjulpet bestyrelsen med at udarbejde.

Ulla Holm, formand for foreningen "STOP motorvej over Samsø" tager ordet og taler om

slagkraftigheden af foreningers samarbejde. Ulla opfordrer desuden alle foreningsmedlemmer til at

møde op i Regionshuset i Viborg d. 30. marts kl. 13.00, hvor Ulla stiller spørgsmål om

Katte gatforbindel sen.

Herudover kommer en række forslag fra foreningsmedlemmerne:
o Forslag om at medlemmer kan få tilskud til at få sat et flag.

o Forslag om at søge fondsmidler.
o Forsiag til klistermærker.
o Forslag til happening med logo på refleksveste.
o Forslag om at stille spørgsmål til trafikstigningen på Oddervej.

Generalforsamlingen afsluttes.

Dirigent: BodilJust
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Referent: Anna Dyrvig rL_


