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Frederiksberg Lokalråd 
Årsmøde den 18. januar 2018 kl. 18.00 hos Skotte og Stentoft, Stationspladsen 1 

 
Som optakt til årsmødet var arrangeret fællesspisning. Omkring 20 medlemmer deltog i spisningen. 
 
Derefter fortalte tidligere frisørmester Erik Rasmussen om at være barn på Frederiksberg i 40erne og 
50erne. 
 
Der blev udtrykt stor tilfredshed med både foredrag og forplejningen fra deltagerne. 
 
Der blev serveret kaffe og kage, derefter påbegyndtes det egentlige årsmøde. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne 

a. Valg af dirigent 
b. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – kalenderåret 
c. Det reviderede regnskab fremlægges 
d. Debat om det nye års udfordringer – og den tilhørende økonomi 
e. Behandling af indkomne forslag 
f. Valg af ny bestyrelse og 1 revisor – alle valg for et år ad gangen 
g. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr 
h. Eventuelt 

 
Ad: a. Valg af dirigent 
Formanden Tina Hyldegaard bød velkommen til årsmødet og foreslog Poul Hangler som dirigent. 
Poul Hangler blev valgt med akklamation. 
Dirigenten konstaterede, at årsmødet var indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne. 
 
Ad: b. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – kalenderåret 
Formand Tina Hyldegaard aflagde beretning. 
Beretningen, der i sin helhed kan læses på hjemmesiden, indeholdt følgende hovedpunkter: 
 

a. planlægning og projektering af nye boligområder, 
b. trafikforhold, herunder spørgsmål om trafiksikkerhed, cyklestier, fortove og kollektiv trafik m.v., 
c. den fysiske planlægning, herunder udlægning og indretning af rekreative arealer, 
d. forsyningen af offentlige tilbud på det kulturelle og sociale område, 
e. øvrige områder af almen interesse for Frederiksberg. 

 
Under beretningens pkt. b. orienterede Jørn-Ole Hesselvig om, at politiet har registreret 145 trafikuheld i 
Sorø Kommune i 2017, heraf 24 med personskade og 3 dræbte. 
Tina takkede Henning for hans mangeårige indsats, særligt i forbindelse med udtalelser om den fysiske 
planlægning. 
I stedet for juleannonce havde Lokalrådet planlagt opstilling af juletræ i stationens ventesal, men af 
forskellige årsager var opstillingen alligevel ikke mulig. 
Tine fortalte om tidligere modtagere af Frederiksbergprisen og efterlyste kandidater til fremtidige priser. 
Poul Hangler meddelte hertil, at LBI  har 150 års fødselsdag den 2. juni 2018. 
 
Herefter blev beretningen taget til efterretning og godkendt med applaus. 
 
Ad: c. Det reviderede regnskab fremlægges 
Kassereren, Malene Rasmussen, gennemgik det reviderede regnskab for 2017.  
Lokalrådets indtægter har været: 350 kr. fra 7 nye medlemmer og 16.000 kr. fra Kommunens 
administrationspulje, i alt 16.350 kr. 
Udgifterne har været på i alt 15.700,08 kr. Årets overskud  649,92 kr. 
Bankbeholdningen var pr. 31. december 2017 på 8.170,61 kr. 
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Regnskabet blev godkendt med applaus. 
 
Ad: d. Debat om det nye års udfordringer – og den tilhørende økonomi 
 
Henning Fischer redegjorde for Lokalrådets syn og besvarelse på forslaget til fremtidig bebyggelse på 
Rødstensgårdens/Rørstensgårdens jorder. Hennings billeder og orientering belyste klart, at Sorø Kommune 
næppe kan klandres for forudseenhed i sin hidtidige planlægning af bebyggelse i området. Henning kom 
ligeledes ind på, hvor de trafikale problemer vil forværres yderligere, hvis Rødstensgårdens bebyggelse 
bliver trafikbetjent via Smedevej. 
 
Henning orienterede endvidere om behov og ønsker til sti- og faunepassagen under jernbanen, således der 
skabes direkte adgang fra Rundskoven til fritidsaktiviterne ved Parnas og Sorø sø. 
 
Thomas Stentoft orienterede om Skotte og Stentofts planer om leje af hele stationens østlige del med 
indretning af arbejdspladser og industrikøkken mv. og om stationsforpladsens arbejdsgruppe, der arbejder 
på at sløjfe p-pladserne ud for bygningen og indrette området til torv. De sløjfede p-pladser kan så erstattes 
af nye pladser øst for de eksisterende. 
 
Ad: e. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
Ad: f. Valg af ny bestyrelse og 1 revisor – alle valg for et år ad gangen 
Knud Christensen, Tina Hyldegaard, Malene Rasmussen, Henning Fischer og Jørn-Ole Hesselvig blev 
genvalgt. 
Poul Hangler blev genvalgt som revisor. 
 
Ad: g. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr 
Indmeldelsesgebyret er uændret 50 kr./person. 
 
Ad: h. Eventuelt 
Susanne, Frederiksbergvej 9, spurgte ind til, hvor Lokalrådets initiativer bliver annonceret. Der henvistes til 
hjemmesiden/facebook. 
 
Poul Hangler oplyste, at tirsdag den 20. marts kl. 10 starter fodbold for gamle mænd på boldbanerne ved 
Frederiksberghallen. Alle gamle mænd er velkomne. 
 
Herefter var generalforsamlingens emner udtømt. 
 
Malene Rasmussen takkede dirigenten, Poul Hangler, for god ledelse af generalforsamlingen. 
 
 
 

 


