Referat
Ordinær generalforsamling Østjyder mod Kattegatforbindelsen
Onsdag d. 26.maj kl.19 -21 på Odder Parkhotel
1. Valg af dirigent
Kurt Rasmussen er valgt efter forslag fra bestyrelsen.
2. Valg af referent
Anna Anna Dyrvig er valgt efter forslag fra bestyrelsen.
3. Godkendelse af Dagsordenen
Godkendt
4. Formandens beretning om perioden fra stiftelsen:
Formand Finn Vesterlund fortæller, at foreningen blev stiftet 9. december 2020. Der blev nedsat
en bestyrelse, oprettet hjemmeside, facebookside – og gruppe medio januar 2021.
Ved årsskiftet var der i foreningen 91 medlemmer. Dags dato er der 524 medlemmer.
Midt december startede bestyrelsen på at lave folder til uddeling, primært langs linjeføringerne.
Henover jul og nytår blev den trykt i 10.000 eksemplarer. Ligeledes blev en konto og Mobile
Pay oprettet efter en vedtægtsændring af §8 stk. 2.
Folderen er uddelt i 20.000 eksemplarer. Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle, der var med til at
dele ud.
Først i februar blev Mobile Pay lukket ned grundet loft for indtægter. Vi fik en ny godkendt til
foreninger med CVR-nummer.
Bestyrelsen er gået ind i et fællessekretariat sammen med foreningerne på Samsø og Røsnæs.
Her sidder Anna Dyrvig og Finn Vesterlund og samarbejder med de andre.
Det politiske arbejde er i højsædet i Fællessekretariatet. Her har der bl.a. været møder med både
Enhedslistens og Nye Borgerliges transportordførere. Foreningerne møder opbakning i disse
partier. Der er bl.a. også sendt et fællesbrev til transportordførerne og transportministeren
omkring vores bekymring for manglende demokratisk proces. Finn Vesterlund fortæller, at der
siden 2007, hvor amterne blev nedlagt, ikke er nogen funktionsadskillelse. Vejdirektoratet
foretager planlægning, vurderer høringsvar og laver rapporter af projekter. Ved interesse for

dette opfordres medlemmer til at se på borgerbevægelsen.dk. Her er ØMK også medlem og har
to bestyrelsespladser. Finn Vesterlund og Oluf Jensen varetager disse.
Forud for vores brev til transportministeren havde vi søgt aktindsigt. Oluf Jensen, Claus
Andreasen og Finn Vesterlund har læst dette og lavet sammenfatninger heraf. Alt materialet er
sendt til en landsdækkende avis, der grundet arbejdsro ikke kan offentliggøres.
Et af vores medlemmer har fremskaffet et regnskab og medlemsliste til KK og det er ligeledes
sendt til avisen.
Der har netop været et møde med konservatives transportordfører på Samsø, hvor ØMK var til
stede. Finn Vesterlund fortæller om konservatives transportordføreres holdning til, at det det
ikke handler om penge – den kommer og det er et spørgsmål om, hvor den skal gå henne.
Efter beretningen åbnes for spørgsmål, der fører til en saglig debat:
Spørgsmål:
Var der nogen overraskelser i det materiale ift. medlemmer?
Ja, bl.a. Aarhus Universitets rektor Brian Bech Nielsen og tidligere miljøminister Jens
Kampmann.
Kan der prikkes mere til Socialdemokratiet, som praler af at være den grønneste regering,
verden har set?
Ja, og foreningen med de andre foreninger, gør sit bedste for at slå hul i den socialdemokratiske
mur af fortalere for KF.
Ib Salomon, formand for DN Odder fortæller:
DN har inviteret alle lokale politiske kandidater til møde og afkræver dem et svar frem mod
valget. Vi skal skubbe til de lokale politikere.
En tilstedeværende lokalpolitiker siger, at det er vigtigt at tale ind i de store dagsordener. En
opstillet kandidat til byrådet i Horsens siger, at vi godt kan flytte de lokalpolitiske kandidater.
Forslag fra foreningsmedlemmer:
o at skrive en række spørgsmål, som kan ligge på hjemmesiden og medlemmer
dermed kan kopiere og sende til politikere.
o at kontakte Peter Olesen.
Andre kommentarer:
o Der bliver talt for lidt om anlægsfasen. Støj, kørsel osv. vil også være voldsomt
her.
o Der skal hele tiden tydeliggøres at det ikke hænger sammen, det kobles sammen
med de andre broprojekter og så hviskes det ud, hvordan økonomien.

5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Kasserer Bente Lyngesen fremlægger regnskabet for 2020. Regnskabet er godkendt.
6. Godkendelse af budget – herunder fastsættelse af kontingent
Kasserer Bente Lyngesen fremlægger budgettet.
Budget og kontingent på 120 kr. pr. år er godkendt.
7. Indkomne forslag
Forslag til Vedtægtsændring:
1) §6 stk.5.8 Valg af bestyrelsesmedlemmer ændres til Valg af bestyrelsesmedlemmer ifølge §8 stk.1.c
2) §6 stk.5.9 Valg af 2 suppleanter ændres til Valg af suppleanter ifølge §8 st. 1.c
3) §6 stk.5.10 Valg af 2 revisorer og 1 suppleant ændres til Valg af revisorer og suppleant ifølge §8
stk.1.c
4) §8 stk.1.c ii slettes.

Alle deltagende medlemmer bakker op omkring ændringerne. Der tales om at lave en ekstraordinær
gf, hvor vi kan stemme dette igennem. Det kræver halvdelen af de betalende medlemmers enighed,
før vi kan gennemføre ovenstående vedtægtsændringer.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
i. Anna Dyrvig genopstiller. Anna Dyrvig er valgt.
b. Valg af 2 suppleanter
i. Flemming Frederiksen genopstiller. FF er valgt.
ii. Henrik Skovgaard er på valg næste år.
c. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
i. Ulla Mønsted Petersen genopstiller ikke.
ii. Jane Hansen er på valg næste år.
iii. Vibeke Torp er på valg næste år (revisorsupp.)
Vibeke stiller op som revisor. Vibeke er valgt.
Kandidater skal være kendt af bestyrelsen senest 20 dage før generalforsamling. Vi kan afholde
dette ved den ekstraordinære generalforsamling.
5) Eventuelt
Bestyrelsen spørger, om der er nogle medlemmer, der vil med til Samsø torsdag. Der er møde med
Kattegatkomitéens formand Anders Kühnau. To medlemmer vil gerne med.
Der tales om en strategi frem mod kommunalvalget. Der foreslås et vælgermøde og at bestyrelsen
sender materiale ud til medlemmerne fx det arbejdsgrundlag, der ligger til grund for
Fællessekretariatet. Så kan medlemmerne være forberedt til vælgermøderne og stille
kommunalpolitikerne spørgsmål i forskellige emner.
Det foreslås at sammenligne Bering-Beder vejen med det anlægsarbejde en KF vil betyde.

Der er en opfordring til vedtægtsændring omkring anlægsloven, så der ikke står, at foreningen
opløses ved vedtagelsen af en sådan.
Ib Salomon fortæller, at han har indsamlet 38 indlæg fra Odder Avis, og der tales om det gode
engagement i den fælles kamp mod stærke kræfter.
Finn Vesterlund siger tak til Kurt Rasmussen for at være dirigent og for i aften.

