
Referat af generalforsamlingen i Ormslev & omegns 
borgerforening d. 23. Februar 2018, Ormslev borgerhus 

 

Gennemgang af dagsordenen 

 

Pkt. 1) Valg af dirigent,  

Enstemmigt blev Niels Lund valgt 

Referent Ouafa Rian 

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt varslet og 
dermed er beslutningsdygtig. 

 

Pkt. 2) Forkvindens beretningen. 

Forkvinden beretning 

Beretningen i år kommer til at handle en del om Borgerhuset, og 
den udvikling vi har været igennem det sidste år. 

Alle de spørgmål vi havde sidste år ved ca. samme tid, hvor vi fik 
Generalforsamlingens mandat til at finde ud, hvordan vi som 
bestyrelse kunne drive vores borgerhus med en sund økonomi, 
uden gener for naboerne, og med adgang for borgerne til 
forskellige behov og aktiviteter har vi forsøgt at imødekomme.  

Dette har mundet ud i at vi har været så heldige at få Peder til at 
forpagte køkkenet og samtidigt indgik vi en aftale om at vi lejer 
køkkenet af ham, og han lejer salen af os, og det fungerer fint.  

Dette kræver koordination og en masse opmærksomhed på de 
forskellige brudflader mellem vores forpagter og os. Det har vi 
brugt og bruger vi tid på. 

Borgerne kan leje salen og også køkkenet, hvis vi selv vil lave 
maden, hvis I vil have mad udefra skal vi bruge Peder. 

Vi har fået ny opvaskemaskine, gaskomfur og gasovn i huset. 



Og det er lykkedes os at skabe et godt fundament for både mere 
brug af huset af borgerne, og samtidigt sikre en god stabil 
økonomi. 

 

Borgerforeningens arbejde har vi valgt at fortælle lidt om i år. 

De forskellige opgaver varetages af medlemmerne, så vores 
arbejde er opdelt i nogen interne funktioner. Og så har vi alle 
aktiviteterne, hvor rigtig mange af borgerne hjælper til, og er 
tovholdere på dem.  

Fællesspisnings har fungeret rigtig fint det sidste år, vi får 
forskellige mad, forskellig bordopstilling, der bliver snakket og 
arbejdet sammen og det er hyggeligt. Og Per hjalp til med at få det 
til fungere og lave mad til 50 mennesker, meget værdsat, og sådan 
aktiveres mange ressourcer. 

Vi har en filmklub, og planlægger pt. VM i fodbold- det bliver 
stort 

Vi har haft arbejdsdag, hvor 12 medlemmer dukkede op og hjalp 
til med at rydde, rense, ordne, male, istandsætte mm. Og der 
kommer en indkaldelse snart til det igen, hvor vi skal male og 
ordne gangen. 

Fastelavn arrangement er et tilløbstykke, der var fuldt hus, og 
mange glade børn. 

Mandag frokoster som Lis og Susanne står for, der er rigtig 
hyggeligt. 

All stars og mortensaften, var igen udsolgt, en skøn aften, som 
samler os på kryds og tværs. 

Vi har også lavet et indlæg til kommuneplanen hvor vi har slået på 
udsigtslinjen, cykelstier (især over mod Kolt og mod Åbo) og 
kollektiv trafik. 
 
Derudover har vi vægtet at drikkevandets kvalitet sikres som et 
vigtigt punkt for os. 
 
VI har bidraget som en del af fællesrådet i Stavtrup. 



 
Vi har også afholdt valgmøde ift. kommune og regionsvalget, med 
stor tilslutning fra borgerne og med 10 kandidater. 

Spørgsmål til beretningen: 

Mogens bemærker at: Man må ikke bygge huse ud til skrænten, så 
udsigten bevares. Det er indføjet i lokalplanerne. 

Formandens beretning blev godkendt 

 

Pkt. 3: Regnskabet 

Næste punkt er regnskabet ved Jakob, kasserer 

Vores forsikringer er justeret ift. vores behov. 

Vi vil have lagt vores lån om (6% hos Nykredit), dette kræver at 
det lån vi har ved kommunen ( krone til krone lån, rente og 
afdragsfrit) rykker ned på prioritetslisten, så banken får deres før 
kommunen, hvis noget sker. Så længe borgerforeningen ejer huset 
gør kommunen ikke krav på det. 

Vi har skiftet bank til arbejdernes landsbank. 

Regnskabet er godkendt. 

 

Pkt. 4 :  

Indkomne forslag 

Vores udfordringer lige nu er: 

 Hvor skaffer vi pengene fra til borgerhuset 

 Få deltager til arrangementerne 

 Få personer det vil tage ansvar ift. aktiviteter 

 OG det vil vi gerne høre nogen af jeres bud på… 

 Grupperne talte sammen om hvordan vi kan bevæge flere 
borgere. 



Hver gruppe fortalte om et par af deres ideer, og hvem der kunne 
stå for det (se præsentation med forslagene fra de enkelte 
grupper).  

Spørgeskema til alle hustande, hvad er vi interesseret i som 
borgere 

Borgerforenings opstiller nogen rammer, og får informeret om 
dette: Hvordan kan jeg som borger i Ormslev og omegn, og som 
medlem af borgerforeningen bruge dette hus til arrangementer, og 
aktiviteter. Det er gratis at låne det, når det er i Borgerforeningens 
regi, dog skal der dækkes en smule til rengøring, vedligeholdelses, 
varme, vand mm. 

I bliver kontaktet af bestyrelsen om I mener det ift. aktivitet, I 
gerne vil stå for. Desuden informerer bestyrelsen om de rammer, 
der stilles til rådighed.  

Der opfordres til at vi flytter vores info-kasse ved Borgerhuset til 
busstoppet. 

 

Pkt. 5. Kontingent: Forbliver som nu! 

 

Pkt. 6. Valg 

Christa, Susanne, Finn og Jakob er på valg og modtager genvalg 

Og  de genvælges alle enstemmigt. 

Bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde i marts. 

 

Pkt. 7. Evt. 

Marianne: Kan vi sigte mod det bliver en sprøjtefri by vi bor i? 

Jes, spørger om Jørgensen har en rive der kan ordne gårdspladsen 
foran borgerhuset? 

I er velkomne til at sende en email med forslag og forespørgelser. 

 



Tak for god ro og orden, dirigenten 

 

Ormslev d. 22. Februar 2018 

Referent, Ouafa Rian 

 

 

 


