
 

 

Liga Syd, Generalforsamling 2020 
24. juni 2020 i aftensolen over Lystrupminde Naturskole 
 
12 deltagere. Heraf - på aftenen - to nytegnede medlemmer! 
 
Stig Skovbo bød velkommen til den Corona-udsatte generalforsamling og inviterede indledningsvis 
de fremmødte til at kommentere det omdelte oplæg, der skitserer 12 sigtelinjer, Liga Syd skal/skal 
ikke blande sig af lokalpolitiske emner. Det skal anvise veje, hvor vi kan gøre en positiv forskel, 
udtrykte formandskabet og opfordrede til åben dialog om sigtelinjerne hen over arbejdsåret. 
 
Der var generel opbakning fra de fremmødte. Flere opfordrede til prioritering og strategi over 
indsatsen. Som andre fokusområder nævnte Torben Steenberg stigende trafikstøj i områdets 
stillezoner. Erik Markvad nævnte, at den kommende kommuneplan planlægger for byer, men ikke 
for levevilkår i vort åbne, skovrige landområde.   
 
Generalforsamlingen valgte Kim Egeskov som dirigent.  
 
Stig Skovbo gennemgik hovedpunkterne i den omdelte beretning og fremhævede bl.a. Liga Syds 
medlemsfremgang og øgede kommunale anerkendelse - udmøntet i tilskud fra Nærdemokrati-
udvalget og den 3-årige budgetaftale for “Natur Syd”-projektet. Beretningen in extenso på 
ligasyd.dk. 
 
Jess Hardlei gennemgik regnskabet, der viste en kassebeholdning ved årsskiftet på kr. 18.025. De 
fremmødte beklagede pengeinstitutternes høje gebyrer, som også rammer Lokalrådene. For Liga 
Syd var den udgift for 2019 knap kr. 2.200. 
 
Beretning og regnskab godkendt. 
 
Der var ingen forslag til behandling for generalforsamlingen.  
 
Kontingentet blev fastsat uændret, kr. 100 pr person/år.  
 
Liga Syd tog med søde formandsord, gave og applaus afsked med Lena Fjeldbo, der fraflytter 
kommunen. Martin Winding, Gjessø, nyvalgtes til bestyrelsen. Der søges en ny hjemmeside-
ansvarlig i Lenas sted. Bent Karkov, Them, genvalgtes som revisor. 
 
Under eventuelt varslede formanden, at Liga Syd har - på Martin Windings initiativ - inviteret 
naturbogsforfatter Rune Engelbreth som oplægsholder til en naturdebat den 27. oktober i 
Toftebjerg Medborgerhus. 
 
Afslutningsvis inviterede Verner Dalsgaard til at besigtige “de vilde orkideer“ på hans mark ved 
Røserne, Sepstrupvej 16, førstkommende søndag kl. 10.30.  
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