
 
Referat af Generalforsamling i Frøslev Padborg Lokalforening søndag d. 31.3.19 
i kælderen på Bov Bibliotek. 
 
Deltagere: ca. 30 personer – blev serviceret med kaffe & småkager sponsoreret 
af SuperBrugsen  
 
Inden generalforsamlingen startede, blev vores formand Ninna hædret af GF- 
Forsikring for hendes overskud med frivilligt arbejde. Hæderen indeholdt et  
beløb på kr. 5.000,-. 
 
Efter at formand Ninna Schrum åbnede vores første generalforsamling blev 
Steen Jørgensen valgt som ordstyrer og Henrik Hansen som referent. 
 
Sekretær Henrik Hansen fremlagde bestyrelsens beretning. Vedhæftet  
findes en kopi af beretningen. 
 
Regnskab gennemgået og godkendt (til næste generalforsamling ændres 
Pkt. 4 i dagsordenen til, godkendelse af regnskab & budget), se vedhæftede.  
Det blev godkendt, at det nuværende medlemskontingent på kr. 50,- pr.  husstand 
bibeholdes, som forslået af bestyrelsen. Begrundelsen herfor er, at vi ikke  
skal tjene penge på det, men derimod gøre det attraktivt at være et ”aktivt” 
medlem i stedet. Vi er pr. 30.3.19 64 medlemmer og 5 nye på optaget på dagen. 
Kontingent indbetalt i 2018 gælder også for hele 2019, og medlemmerne vil 
blive venligt mindet om, når næste indbetaling skal ske slut 2019 / start 2020. 
 
Der var indkommet et forslag fra bestyrelsesmedlem Hans Bruun, fremsendt 
på privat foranledning om, at der fremover skulle indgå en bindestreg i lokal- 
foreningens navn, så det fremover hedder Lokalforeningen Frøslev-Padborg, 
i stedet for hidtil Lokalforeningen Frøslev Padborg. Dette vil være med til at 
fremme sammenholdet. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen 
går hurtigst muligt i gang med at rette det ved de forskellige instanser. 
 
Iflg. vedtægterne skal der to bestyrelsesmedlemmer på valg, og ved lodtræk- 
ning faldt valget på Ninna Schrum og Hans Bruun, som dog ønskede og modtog genvalg. 
 
Suppleanter er på valg hvert år, og Preben Mikkelsen ønskede og modtog genvalg. 
Ditte Vennits Nielsen, ønskede pga. tidsmangel ikke genvalg. Bestyrelsens forslog Steen Jørgensen 
som takkede ja og blev valgt til ny suppleant. 
 
Revisorer & revisorsuppleant: Else Schroll, Yvonne Jespersen & Benta Tønder 
modtog alle tre genvalg. 
 
 
 



 
Under evt. kom der mange gode ting (forslag) på bordet: 
 
Eckhard & Wiebke Bodenstein efterspurgte en renovering / udsmykning af vores 
vandtårn. Det kræver mange midler, men det kunne være skønt med en ”make over” 
Ditte fik udleveret det skriftlige forslag med et tilhørende billede, og hun vil finde ud 
af i hvilket udvalg dette kan drøftes  
 
Elisabeth Jørgensen har et par punkter: 
 

- Hvad skal vi kalde området ? 
- Toiletforhold 
- Evt. et indhegnet hundeområde / hundelegeplads. 

 
Mht. til de to første punkter indgår dette i bestyrelsens nuværende overvejelser, 
hvorimod hundeområdet mere vakte lidt skepsis pga. de allerede nuværende hunde- 
skove og beliggenheden, men der blev nævnt, at et område evt. på det gamle stadion- 
område kunne indhegnes. Det drøftes også i bestyrelsen. 
 
Der blev efterspurgt skraldespande til skoleområdet til hundeefterladenskaber, her undersøges 
muligheder med Arwos + Dekoprint, som Benta foreslog – Der er en udfordring mht.  
tømning, så også det undersøges af bestyrelsen. 
 
På spørgsmål til græsslåning kunne bestyrelsen meddele at dette står Åbenrå Kommune 
for, og bestyrelsen er i god dialog med dem, hvis vi har ønsker og blomstereng eller  
lignende 
 
Der blev efterspurgt arbejdet med en frugtlund, og Ninna kunne meddele, at Oldemorstoft 
har stillet deres ekspertise til rådighed i den forbindelse, og på den baggrund vil 
Else & Henrik Schroll og Jane Jørgensen gerne arbejde videre med det projekt. 
 
Slutteligt forespurgte Benta, om der var nogen, som havde forslag til, hvordan vi kunne 
pynte vildsvinehegnet, som vi ikke kommer til at undgå. 
 
Generalforsamlingen blev holdt i hyggelig og rolig atmosfære og var afsluttet efter 
ca. halvanden time 
 
tak for god ro og orden. 
 
Henrik Hansen 
Referent 
 
Referatet er gennemlæst og godkendt at: 
 
Steen Jørgensen / dirigent 


