
DAGSORDEN OG REFERAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 23. FEBRUAR 2022 KL. 19.00

1. Valg af dirigent

Generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne afholdes senest ultimo februar.

Bestyrelsen er opmærksom på, at generalforsamlingen ikke er afholdt rettidigt i henhold til
vedtægterne. Det skyldes, at redaktionen i HØST-bladet ved en fejl desværre glemte
indkaldelsen i februar HØST bladet.
Derudover gav det med den meget høje coronasmitte i Hadbjerg Sogn mening at udskyde
til marts.

Kurt Rasmussen blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning

Tak til årets frivillige.

Året, der gik:

Generelt
● Tine trådte ud af bestyrelsen på generalforsamlingen. Palle trådte ind. Stor tak til

Tine for flere års arbejde i borgerforeningen.
● Høringssvar til lokalplan for Elmelundsvej
● Formidling af fjernvarme
● Opdatering af hjemmeside med bl.a. fotos og beskrivelse af forsamlingshus og skov
● Stille opstart af arrangementer under/efter corona (Skt. Hans, LAN-party via udvalg)
● Opmærksomhed på at søge fonde
● Alle arrangementer er blevet beskrevet sådan at det er nemt at overdrage til udvalg

Forsamlingshuset
● Mange udlejninger
● Istandsættelse af en del af parkeringspladsen (blev dyrere end ventet). Arbejderne

er udført, og Landsbyrådet har udbetalt
● Borde og stole til gratis udlån leveret tilbage til Mikkelsen, da borgerforeningens lån

af Kanonens garage til opbevaring af inventaret blev opsagt af Kanonen.

Skoven
● Skilt til skoven fra Højvangsvej
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● Brændeskur opsat på shelterplads
● Aftale om fast levering af brænde til shelterplads
● Skoven tilføjet udinaturen.dk 
● Ordensreglement opsat

Søparken
● Fornyelse af lejeaftale (2 årig, derfor kun vedligehold fremover)
● Ordensreglement opsat 

Kommende opgaver/ønsker:

Generelt
● Forsøge at opstarte Banko, fællesspisning og sommerfest
● Etablering af udvalg
● Rekruttering af medlemmer og sponsorer
● Gøre hjemmesiden mobilvenlig

Forsamlingshus
● Fast pris for udlejning inkl. forbrug
● Digital infoskærm i forgang
● Elektronisk håndtag/ nøgleboks
● Online booking
● Nyt tag, sternbrædder, tagrender og efterisolering (er finansieret). Nyt tag forventes

etableret i løbet af sommer/efteråret. Borgerforeningen har accepteret tilbud fra
Hadbjerg Tømrerfirma, der havde givet det billigste tilbud.

● Indvendig istandsættelse (bl.a. maling af troldtektlofter, lister, døre og vægge,
gulvafslibning, fibercement i gang og toiletter, udluftning af de to depoter, nye
borde og stole, nøgleboks, udskiftning af nøgler til systemnøgler for i alt ca. 450.000
kr. Der søges fonde i maj måned. Herefter besluttes, hvilke arbejder der kan
gennemføres inden for de evt. bevilgede beløb)

● Udskiftning af planter ved parkeringspladsen

Skoven
● Bro til søen og muldtoilet (er finansieret x 2. Miljøstyrelsen er ansøgt). Brændeskur

og toilet i skoven afventer kommunen. Kommunen har ved skovens oprettelse ikke
fået den registreret som fredsskov, og der er en sagsbehandlignstid på 1 år i
Miljøministeriet for denne registrering. Først herefter kan vi via kommunen søge
ministeriet om tilladelse til opsætningen. Sekretæren for Landsbyrådet har meddelt,
at bevillingerne kan udskydes til næste år.

● Flere shelters
● Siddepladser ved bålpladsen og i hundeskoven
● Bålrist ved bålpladsen
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● Legeplads i større eller mindre omfang (Nordea fonden “Her bor vi” gav afslag på en
stor legeplads. Kommunen er positive overfor forslaget. Naboer skal inddrages)

● Kommunalt skilt til shelterplads ved Højvangsvej

3. Fremlæggelse af regnskab 2021

Kassereren fremlagde regnskab 2021.

Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent 2022/2023

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet forbliver uændret, da kontingentet pt. er af en
passende størrelse.

Kontingentet blev godkendt.

5. Fremlæggelse af budget 2022

Kassereren fremlagde budget 2022.

Budgettet blev godkendt.

6. Forslag til vedtægtsændringer

● Nogle afsnit er rykket rundt for at forbedre forståelsen.
● Fremover kun én revisor

○ Det er svært at finde interesserede. I Ødum har de ifølge vedtægterne ingen,
og i Selling har de kun 1.

● Protokol fra bestyrelsesmøde skal ikke underskrives, men sendes til alle medlemmer
elektronisk

○ På den her måde følger vi praksis
● Det kræver ikke personligt fremmøde for at stille op til poster

○ Det er blot en præcisering, idet reglerne i forvejen blev fortolket sådan
● Indkaldelse, dagsorden, regnskab og budget skal lægges på hjemmeside 14 dage før

○ Det skal sikre, at alle kan gennemgå dokumenterne forud for mødet
● Indkaldelse på Facebook og i HØST-bladet skal henvise til hjemmeside, men der

behøver ikke stå, hvem der er på valg, og hvem der modtager genvalg
○ I de nuværende vedtægter er det ikke et krav, at indkaldelse skal ske på

hjemmesiden, selvom det er det oplagte valg. Indlæg i HØST bladet bliver
unødigt lange (og uinteressante), hvis alle valg skal fremgå, og hvem der
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modtager genvalg
● Ændring af vedtægter kan kun ske på generalforsamling

○ Det bør præciseres, at ændringer ikke kan vedtages på fx bestyrelsesmøde.
● Generalforsamlingen godkender regnskab og budget

○ FEJL I FORSLAG: Generalforsamlingen godkender regnskab og budget og ikke
bestyrelsen. Det er blot en præcisering af nuværende praksis.

Generalforsamlingen ønskede stadig personer nævnt ift valg og ikke-genvalg på
indkaldelser.
Generalforsamlingen var af den mening, at vedtægtsændringer ikke kunne træde i kraft, før
de blev godkendt på 2 følgende generalforsamlinger. Vedtægtsændringer forlagt 2022,
skulle således godkendes i 2023 og 2024 for at have effekt fra 2025.

NOTE: Dette ikke fremgår af de gældende vedtægters § 12, der ligger på hjemmesiden.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

a. Torben Ellegaard (modtager genvalg)
b. Michelle Bihl (modtager genvalg)

Torben Ellegaard og Michelle Bihl stillede op og blev gen-valgt.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Henrik Møller Nielsen (modtager genvalg)

Henrik Møller Nielsen stillede op og blev gen-valgt.

9. Valg af medlem til Favrskov Landsbyråd

Henrik Møller Nielsen (modtager genvalg)

Henrik Møller-Nielsen stillede op blev gen-valgt.

10. Valg af suppleant til Favrskov Landsbyråd

Poul Kragh (modtager ikke genvalg)

Jan Dion Lund Christensen stillede op og blev valgt.
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11. Valg af 1 (eller 2) revisorer

a. Irma Katholm (modtager ikke genvalg)
b. Henning Møller (modtager ikke genvalg)

Marianne Overbye og Helle Vinter stillede op og blev valgt.

12. Valg af en revisorsuppleant

a. Ole Petersen (modtager ikke genvalg)

Ingen stillede op. Ingen blev valgt.

13. Behandling af indkomne forslag

Ingen.

14. Eventuelt

Start initiativer for at få nye medlemmer.
Sedler i postkasser
Velkomst til nye indflyttere
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