
Referat fra Generalforsamling i Elev Borgerforening Tirsdag den 
19. april 2022 
 
Tilstede fra Bestyrelsen: Mads, Jens, Jens P., Anders og Sylvia (referent) 

Mads bød velkommen og gav et overblik over aftenens forløb. Det konstateredes at der var indkommet 1 
forslag fra medlemmer. 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent: Det blev Jens, der straks gik i gang med opgaven. Han konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt med over 14 dages varsel, at indkaldelsen havde stort set 
været i de flestes postkasser og at den desuden var offentligt tilgængeligt på internettet. Da 
generalforsamlingen er lovligt indvarslet gør det den beslutningsdygtig. 

2. Formandens beretning leverede Mads. 
Sidste generalforsamling var præget af corona, så det var rart at se en større tilslutning til aftenens 
forsamling. 

- Sankt Hans blev afholdt med et mere børnevenligt mindset og det var en stor succes med 
ca. 300 deltagere. 

- Elev-Nye Festival blev afholdt med forskellige aktiviteter, hvor borgerforeningen bød ind 
med arrangering af loppemarked sammen med Lehn og Lystrup Genbrugs. 

- Elev-Nye Skovløbet var en stor succes med 150 deltagere, som blev afholdt sammen med 
Idrætsforeningen. Borgerforeningen serverede brød og pølser fra grill. 

- Fastelavn og efterfølgende Soldaterfest var en stor succes med mange deltagere. Til 
soldaterfesten var der rekordindsamling fra deres tur i Elev og Nye. 

- Offentlige foredrag i sognehuset har der været stor tilslutning til, ca. 50 deltagere pr. gang. 
- Internt er borgerforeningen ved at finde en anden løsning på indbetalinger af kontingent. 

Derudover er der blevet ryddet op i laden af bestyrelsen. 
Som kommentarer kom der ros fra medlemmerne omkring aktiviteterne. 

3. Anders fremlagde regnskabet for de 2022-2023. 
Det blev ønsket fra medlemmerne, at udgifter til fastelavn og soldaterfest blev delt op 
fremadrettet. 
Regnskabet blev herefter godkendt 

4. Budgettet blev fremlagt. 
Kontingent bliver det samme som i dag; DKK 100 pr husstand 
Budgettet blev godkendt. 

5. Indkomne forslag 
a. Elin også kendt som ”Soldatermutter” ønsker at oplære et nyt føl, som kan overtage 
stafetten. Opgaven lyder på at hjælpe soldaterne efter fastelavn, med at få tøj på, dele ruter ud 
mm. Der opfordres til at snakke med andre forældre mm. for at finde en/flere personer, som 
kan overtage på sigt. 

6. Valg til bestyrelsen: Anders, Jens og Sylvia var på genvalg. Anders og Jens ønskede at genopstille og 
blev genvalgt. Sylvia ønskede ikke genvalgt. I stedet blev Hanne valgt ind. 
 
For suppleanterne genopstillede Jesper og Rasmus og blev valgt.  
Revisorer: Erik Hansen og Lars Jensen genopstillede og blev valgt  
 
Eventuelt:  
Der blev spurgt ind til antal medlemmer fra Nye og det blev oplyst af kassereren, at ca. 25 



medlemmer er bosat i Nye. 
 
Efterfølgende var der vinsmagning og tapas til de fremmødte. 
 
 


