
Generalforsamling Ormslev Borgerforening  

25.02.2021 kl 19.00 

Mødet blev holdt på meet, og fra bestyrelsen var Jacob Kveiborg, Finn Agger, Jakob Schrøder, Mai-

Britt Skjelmose og Janne Bjørnæs med, samt 13 medlemmer fra borgerforeningen. 

Valg af dirigent: Susanne Muusmann blev foreslået af bestyrelsen, og godkendt. 

Susanne siger at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, og det er forsamlingen enig i. 

 

Formandens beretning: 

Beretningen er ikke så lang år – det har været et mærkeligt år.  Nå er det online. Alle arrangementer 

har blitt aflyst, pga corona. Vi har dog holdt et par udendørs arrangementer – indvielsen af 

trekanten og tændingen af vores flotte juletræ. Begge arrangementer var godt besøgt – vi har nok et 

stærkt behov om at være sammen. Vi takker til alle der sponsoreret og skaffet udstyr til juletræet, og 

for den store indsats fra trekant gruppen med planlægning og beplantning.  

Vi har ikke været dovne i bestyrelsen. Vi har lavet og uddelt en folder, ryddet op i borgerhuset, solgt 

en af foreningens to trailere. Vores telt bor nu i Mai-Britt og Kaspars kælder efter mange år hos Lone 

og Carsten. Vi har ihærdigt forsøgt at skaffe penge til kunst i byen. Det har ikke lykkedes endnu, men 

vi arbejder videre. 

Vi har også været i kontakt med kommunen vedrørende cykelsti til Kolt. Møde skal afholdes når vi 

kan. Det bliver ikke to minus en vej – der er for meget trafik. 

AllStars var aktive op til Mortensaften – måske kan vi lokke dem til at spille for os en anden dag. 

Gymnastik blev afholdt udenfor i maj, juni, og næsten en hel sæson her i efteråret.  

Der er ikke udsendt en aktivitetsplan – det er med vilje. Vi håber at komme stærkt tilbage til Sankt 

Hans, og senere på sommeren et brag af en sommerfest. 

Beretningen er godkendt af generalforsamlingen.  

Susanne fremsiger regler for vores online generalforsamling. 

 

Regnskab:  

Jakob fortæller at det ser fint nok ud – og det er nok det bedste man kan håbe på efter et sådan år. 

Udgifter har ikke ændret sig, udover at vi ikke betaler for el vand og varme fordi Peder overtog i 

januar. 

Det med at betale husleje har været lidt svært for Peder pga af restriktioner. Vi har et 

tilgodehavende på 69.547kr. Han mener selv at han kan betale det tilbage, og vi i bestyrelsen har 

også en formodning om at det bliver travlt når det åbnes op igen. 

Vi har nok indtægter til at betale vores udgifter.  

 

 



 

Spørgsmål til regnskabet: 

Frank – Får Peder kompensation? Er han med i nogen ordninger, og Jakob sier at Peder fortæller han 

har søgt og fået penge. Vi har ikke dobbelt tjekket, da det er umuligt for os at bekræfte.  

Frank – var det meget af servicet der røg i oprydningen? Jakob siger kun en lille smule. Ikke glas, 

tallerkner men fade og lysestager etc. 

Regnskabet er godkendt af forsamlingen. 

 

Indkomne forslag – der er ikke kommet forslag ind til bestyrelsen.  

Valg: Kun Janne Bjørnæs på valg, der genopstiller. Der bliver ikke kampvalg og Janne sidder i to år 

mere. 

Eventuelt: Jacob fortæller at vi har fået en ny webmaster – Jesper Stoltenberg der også er suppleant 

i bestyrelsen. Vi takker Julie for hendes indsats over de sidste mange år. 

Rikke fortæller at hun har været i kontakt med kommunen, for at få en afklaring på om fortovet forbi 

hendes hus er et fortov, cykelsti eller en kombination. Der er regler vedrørende snerydning, som 

afhænger af hvad der bliver besluttet. Rikke melder ud når kommunen har vendt tilbage. 

Marianne ønsker chikane eller lignende, da hun oplever at bilerne kører stærkt gennem byen. Finn 

siger at han vil tage hele trafiksituationen i byen op på mødet med kommunen, og når vi har en dato 

for det møde vil han også lave et opslag på Facebook så folk kan komme med forslag.  

Pukkelbump ønskes ikke i Ormslev. 

 

Susanne afslutter generalforsamlingen. 

 

 


