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1. Valg af dirigent: Kim Winter 

2. Formandens beretning: 

Vinterfesten 2015 var en stor succes, stort fremmøde, rigtig mange     

Medlemmer var mødt op til denne aften. 

Aktivitetsdag: der var mange gøremål, der skulle males i store sal, gange,       

Rengøring både inde og ude, vinduerne skulle pudses, gårdspladsen rives 

plænen skulle slås mm. 

Sct. Hans Aften blev som det plejer afholdt hos Anders Nørgård på 

Stidsmøllevej. Rigtig stort fremmøde som det plejer at være god aften og det 

holdt for en gang skyld tørvejr. Vi fortsætter hos Anders så længe han vil have 

det bliver afholdt hos ham. 

Efterårs marked med børnedyrskue, dyrene var der alt for lidt af, til gengæld 

var der alle de kræmmere vi havde plads til både inde og ude, dog havde vi 

håbet på lidt flere besøgende. Det var annonceret i dagbladet så mere kunne 

vi ikke gøre. V i gentager dette arrangement. 

Sensommerfesten flot fremmøde, dejligt mad og der var rigeligt. Vi havde 

også kinalotteri, alt i alt en meget god aften hvor alle fik snakket på meget 

sammen. 

Bankospil havde vi taget op igen da der var mange der tilkendegav at det var 

en stor fejl at lukke det ned. Stort fremmode vi havde også Amerikansk lotteri. 

Juletræs tænding, stort flot juletræ med nye lyskæder. Vi har talt om der 

skulle være betaling på 25 kr. for ikke medlemmer der kommer denne dag. 

Rigtigt stort fremmøde, Hans Erik var julemand igen- igen det er noget 

børnene kan li. 

Beretningen blev godkendt. 



3. Regnskab: Regnskabet blev ikke fremlagt, på grund af vores kasserer er blevet 

syg og Jytte Friis har overtaget det, der er noget hun ikke kan få til at stemme, 

så vi udsatte dette punkt, generalforsamlingen godtog dette. Nyt møde hvor 

regnskabet bliver fremlagt er tirsdag den 29 marts 2016 kl. 19.00 . Der er 

nedsat to udvalg 1.gruppe står for forslag til Byfornyelse – Lis Berg, Kim 

Winter og Dorte Hansen. 2. gruppe står for hastigheds dæmpning gennem 

byen – Kim og Hanne Wimter, Margit Lindholm. Der vil blive hængt skilt op på 

pælen før dette møde, 

4. Fastsættelse af kontingent: uændret i 2017 

5. Forslag fra medlemmer: Hastigheds nedsættelse gennem byen, det virker ikke 

så derfor er Kim og Hanne tovholdere for dette. Det udmunder i at folk kører 

alt for stærkt gennem byen selv om hastigheder er 40 km. Så bliver dette ikke 

overholdt. Store brag når pælene bliver påkøre og julkapsler havner i haverne  

6. Valg af bestyrelse: Daniel Skovmand og Poul ønsker ikke genvalg. 

Vi har 2 der gerne vil stille op det er Helle Sofie Bak og Egon L. Sørensen, de 

blev begge valgt 

7. Valg af supleanter: Lis Berg og Kent Bertelsen blev valgt. 

8. Valg af revisorer: Richardt Lauersen og Hanne Winter blev valgt. 

9. Valg af revisorer supleanter: Svend Arne og Katrine blev begge valgt 

10.  Eventuelt: Vi fortsætter med hastighed og byfornyelse.        

Hvad kan der gøres for at udbedre dette problem. Kim havde indkaldt til by 

møde lørdag den 20 februar, men det var kun folk der boer inden for 

bygrænsen der var inviteret, han svarrede det ikke var helt gennemtængt 

men selvfølgeligt er det alle der har interesse i dette som er mere end 

velkomne. Hvad kan vi gøre fremover, der kom mange gode forslag op denne 

dag så som blomsterkummer, zik zak kørsen vej bum osv. Så der blev nedsat 2 

grupper 1. til hastighed og gruppe 2. byfornyelse. 

Poul kom med visioner for fremtiden, der kunne godt være et gyngestativ og 

en sandkasse ved huset. Huset kunne bruges af skoler og gymnasier til 

videncenter mm. Hvor der for eks. Kunne vises en vidiofilm på 20 min. Som 

illustrede vores forskellige tidsaldre med istider osv. Lave skøjtebane på 

naboens mark, p pladser, Vikingecenter, Middelaldercenter med små huse, 

altså forhandle med naboen om jorden det støder op tilforsamlings huset. Alt 

dette må der arbejdes videre med. Grupperne fremlægger hvad de er 



kommet frem til på mødet i marts. Alt dette og meget mere kom der frem 

denne aften. 

11.  Richardt efterlyste kursus i førstehjælp og hvordan vi bedre kan rustes til at 

bruge hjertestarteren, Daniel svarede at der skulle være 16 tilmeldte for at 

lave et kursus, men han ville kontakte falck for at høre nærmere om dette. 

Vi takkede for det pæne fremmøde ro og orden. 

 

 

 

 


