
Generalforsamling Ormslev Borgerforening 

28.02.2022 kl. 19.30 

Mødet blev holdt i Borgerhuset, og fra bestyrelsen var Jacob Kveiborg, Finn Agger, Jakob Schrøder, 

Mai-Britt Skjelmose og Janne Bjørnæs. 

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

Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, men desværre ikke via hjemmesiden i år da den er nede. 

Nogle invitationer er lagt i postkasser til dem vi ved, ikke har Facebook. Disse var dog ikke med til 

mødet. Bestyrelsen vil gerne have email adresser fra medlemmer, så medlemslisten kan opdateres. 

Forsamlingen beslutter, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. 

 

Formandens beretning: 

På grund af pandemien er der ikke sket så meget. Men, denne generalforsamling er det 9. 

arrangement indenfor 12 måneder. Bestyrelsen forsøgte at få opbakning til sommerfest i 2021. men 

lysten var der ikke blandt borgerne. Bestyrelsen har et behov for at flere kommer på banen for at 

hjælpe til med arrangementer.  

Vi har lidt udfordringer med at arrangere fællesspisninger da Peder forpagter hele huset. Vi kan ifølge 

kontrakten have 5 i løbet at et år. Skal vi have flere? Skal de være i et andet format? 

Bestyrelsen har afholdt 5 møder i løbet af året. Vi har sendt høringssvar til byggeprojektet ved 

Campinggården, har haft Metin fra byrådet på vandring for at vurdere trafikstøj, Finn har søgt penge 

til et kunstprojekt, der er skrevet om os i lokalavisen og politiet har vurderet en 

hastighedsnedsættelse på Buggegårdsvej der desværre ikke blev godkendt. 

 

Regnskab: 

Vi har et overskud på 63.621kr. 

Der er et lån i Nykredit som vi gerne vil af med, fordi renten er høj, men kan der afsættes nok penge 
til det? Forskellige løsningsforslag blev drøftet, dog ingen konklusion. 

Bestyrelsen vil gerne beholde kontingenter som de er – det blev godkendt.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

Indkomne forslag: 

Ændring af vedtægter, så bestyrelsen kan bestå af flere medlemmer.   

”Bestyrelsen består af 5 aktive medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad 

gangen” ønskes ændret til: ”Bestyrelsen består af mindst 5 og maksimalt 10 aktive medlemmer. 

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.” 

Dette blev godkendt. 



 

 

 

Valg af bestyrelse: 

Jacob, Finn, Mai-Britt og Jakob er alle på valg, og genopstiller. Helle Arnesbak og Sebastian Kromann 

blev valgt ind. Helle for 2 år, Sebastian for 1. Jakob Schrøder også kun for 1 år, for at få ligevægt i 

Bestyrelsen ved næste valg. 

 

Eventuelt: 

Kunstprojekt i tre dele; kunstværk og legeplads, kend din by med historik og godkendte vandreruter. 

Mange ville være med, Jacob K er tovholder. 

Sommerfest? Et udvalg blev nedsat; Sebastian, Mai-Britt og Finn er tovholdere. 

Trafik og støj. Arbejd med Metin om hvordan vi kan optimere og styrke arbejdet. Samarbejd med 

andre lokalråd? Invitere en færdselsbetjent herud? Bestyrelsen tager bolden. 

Hvordan kan vi få flere medlemmer til Borgerforeningen? Bestyrelsen tager bolden. 

 

Mødet er hævet.  


