
 

Generalforsamling d. 17. februar 2020 kl. 19.00 i Kirkehuset 

Der var 42 fremmødte inkl. bestyrelsen. 

Formanden, Bjarne Pedersen bød velkommen og gik videre til generalforsamlingens dagsorden. 

Referat:  

1. Valg af dirigent 
Kai Wohlert blev enstemmigt valgt, og Kai gennemgik reglerne og konstaterede, at indkaldelsen til 
generalforsamlingen var lovligt varslet. 
 

2. Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsen har afholdt 7 gode møder i årets løb ud over generalforsamlingen.  
 
Af arrangementer har Borgerforeningen haft foredrag med journalist Claus Elgaard d. 25. marts i 
Kirkehuset med 60 personer, samt foredrag af Svend Kaagh om vandreture i Uganda og Congo d. 2. 
dec. med 40 personer. Begge foredrag var gratis for medlemmer.  
 
Sct. Hans bålet i grusgraven/Sondrup vej forløb planmæssigt. Dog med meget lille deltagelse. 
Grusgraven må fremover ikke benyttes til hen kastning af affald, så Sct. Hans bålet nedlægges 
derfor. 
 
Naturlegepladsen ”De 9 årstider”, her står Borgerforeningen for vedligehold, med Søren som daglig 
vedligeholder. Stor ros til Søren for arbejdet. 
 
Marianne holder øje med kirkestien og kontakter Odder kommune, når der er problemer med 
stien. Tak til Marianne for det. 
 
Borgerforeningen har udarbejdet en velkomstfolder som fortæller om Hundslund og omegn. 
Folderen er uddelt til områdets ejendomsmæglere, museer m.m., den findes desuden på 
hjemmesiden Hundslund.dk. 
 
3 medlemmer fra Borgerforeningen deltog ved Lokalrådets Nytårskur. 
 
Borgerforeningen har stået for forskellige ”pengekasser”, som nu er overdraget til Hallens 
Støtteforening. 
 
Borgerforeningen har købt en bænk til Lillehøj, og et borde/bænkesæt til opsætning ved søen ved 
rensningsanlægget. Sættet er midlertidigt på Varmeværket for påskrift.  
Bjarne har arbejdet på tilgængelighed til området ved anlægget, og det skulle nu være i orden. 
Borgerforeningen vil desuden købe et borde/bænkesæt til hunde marken/lunden. 
 
Borgerforeningen har givet tilskud til - lys på stien ved Kirkevang, - projekt Ren By, - 
Lysarrangementet ”Fakkeltur i mørket” og - opstart af projektet Spisevenner, d. 4. feb..  



Borgerforeningen har købt nye spyd, flag og elastikker til Flagalleen, som Hanne og Carsten hidtil 
har stået for udlejning af. Stor tak til Hanne og Carsten for det. 
Fra d. 1. juli 2020 overtager Hallens Støtteforening administration og opbevaring af Flagalleen.  
Flagalleen findes nu på Facebook. 
 
Bjarne sagde tak til alle i bestyrelsen for godt fremmøde og deltagelse i løbet af året. 
 
Spørgsmål/bemærkninger til fremlæggelsen 
Kai spurgte til Sct. Hans bålet, måske kunne det afholdes ved søen ved rensningsanlægget. Bjarne 
svarer at Sct. Hans bålet ikke fremover afholdes i Borgerforeningens regi. 
 
Hanne orienterede om projekt Spisevenner og fortalte bl.a., at man kan blive hentet, at et måltid 
med kaffe koster 50,- kr., at man hygger sig, og måske synger en sang sammen. Arrangementet er 
for alle på 60+.  
 

3. Fremlæggelse af regnskab 
Ingelise fremlagde og gennemgik regnskaberne for Borgerforeningen for Hundslund og Omegn. 
Regnskaberne blev godkendt. 
 
Spørgsmål/bemærkninger til fremlæggelsen 
Midler fra Hundslund aktiviteter, har Borgerforeningen besluttet, skal indgå i udgift til elektroniske 
infotavler. Desuden er Hundslundhallens Støtteforening involveret i realiseringen af infotavlerne. 
 
Hanne spurgte til den større indtægt? - Dette skyldes at der er kommet flere medlemmer. 
 

4. Indkomne forslag 

Borgerforeningen omdelte forslag til nye vedtægter. 

Grundet en vis mangel på opbakning, ikke på medlem siden, men ved arrangementerne, har 

Borgerforeningen to forslag til foreningens fremtid. 

Bjarne gennemgik § ændringerne ved 1. forslag, bl.a. at skære bestyrelsen ned til 3, med 1 

suppleant, og Søren nu som ”lønnet” vedligeholder af ”De 9 årstider”. 

Ved 2. forslag helt at afvikle foreningen indenfor 2020.  

 

Bjarne bad om kommentarer til dette.  

Der var spørgsmål til, hvad man nu vil med foreningen ved 1. forslag?  

Fremover vil foreningen ”kun” være tilskudsgivende, altså uden arrangementer. 

Valget stod nu mellem de nye vedtægter1. forslag, eller en nedlæggelse af foreningen 2. forslag. 

 

Det blev vedtaget at stemme ved håndsoprækning, og det blev et meget stort flertal for de nye 

vedtægter 1. forslag, med en fortsættelse af foreningen nu med 3 i bestyrelsen.. 

 

5. Fastlæggelse af kontingent 

Kontingentet fortsætter uændret i det kommende år med: 75 kr. for en husstand og 40 kr. for 
enkelt medlemskab. 
 
Spørgsmål/bemærkninger   
Torben spurgte, hvad kontingentet skal bruges til fremover. – Borgerforeningen vil fortsat støtte 
arrangementer som søger om tilskud, samt evt. dække underskud ved arrangementer som søger 
herom. – Det vil fortsat hedde kontingent. 
 



6. Valg af bestyrelse 

Bestyrelsen består nu af Bjarne, Ingelise og Marianne. 

Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig selv, og vælger hvem der skal sidde 1 år og hvem 2 år.  

Kaj, Søren og Anni fik chokolade som tak for deres arbejde i bestyrelsen. 

 

7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant 

Kaj Enevold blev suppleant. 

 

8. Valg af revisor 

Anette Maach var ikke på valg og Marianne Bang Vestergaard blev genvalgt. 

 

9. Eventuelt 

Lene Enevold bemærkede at Fakkelturen er planlagt igen til næste år. 

 
Bestyrelsen fik ros for at have fået flere medlemmer. 
 
Kai og Bjarne afrundede og afsluttede mødet. Tak til Kai Wohlert for styrelsen af mødet. 
 
Herefter var Borgerforeningen vært ved øl/vand og snitter. 
 
Derefter bød Bjarne velkommen til vores foredragsholder, 
Præst ved Vær kirke og frivillig ved Let Køb – Gudmund Rask Pedersen som fik ordet. 
Foredraget hed ”Leve til det sidste”, et spændende, tankevækkende og morsomt foredrag som fik 
stor ros bagefter. 
 
Bjarne afrundede og afsluttede. 


