
Referat fra Generalforsamling i Uvelse-Købmandens Venner 

tirsdag den 19. april 2022. 

Der var fremmødt omkring 30 personer 

1. Anders Thorsen blev valg til dirigent. 

Anders konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gav ordet til formanden. 

 

2. Formandens beretning: 

Det er glædeligt at se, at Covid-19 ikke længere kaster sin mørke skygge over vores aktiviteter. Det 

betyder, at mange af vores traditioner omkring butikken og vores lokalområde stadig lever i bedste 

velgående. Der har således været afholdt både Halloween, juletræstænding og fastelavn. Ud over 

disse arrangementer så sørger foreningen for at holde pænt og ordentligt omkring den gamle butik, 

og ad flere omgange har ’lugeholdet’ været afsted – tak til dem. Der kan dog sagtens bruges flere 

hænder til den slags opgaver. 

 

Det er stadig svært at finde sig til rette som støtteforening, når der ikke er en butik. I sin beretning 

kom formanden ikke ind på status for det nye byggeri, da det drives i andet regi, men henviste til at 

flere medlemmer af bestyrelsen af Uvelse Byvej 1 A/S var til stede for at kunne præsentere status 

på projektet, samt besvare spørgsmål efter den formelle del af generalforsamlingen (se punkt 9 

Eventuelt).  

 

Foreningen har fået flere nye medlemmer i 2021 og i første del af 2022 på trods af det lave 

aktivitetsniveau i perioden, men vi skal også stå klar, så snart der er en ny butik. Så skal vi være 

rigtig aktive med hjælp til den nye købmand, så handlen kommer godt i gang igen. Medlemskab af 

foreningen koster fortsat 50 kr. pr husstand. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Henning forelagde det reviderede regnskab for 2021. Det blev fremhævet, at ukrudtsbekæmpelse 

omkring tank og butik foretages med miljøvenlige midler (eddike), og ikke ”kemi”.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Der er lagt et tillempet budget for 2022. Vi kender ikke den præcise status på butiksbyggeriet eller 

foreningens aktivitetsniveau, så budgettet er udarbejdet i ganske grove træk. 

Det fremlagte budget blev godkendt. 

 

5. Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag.  

 

6. Der blev valgt 3 bestyrelsesmedlemmer:  

Marck Hviid Borning er i årets løb udtrådt af bestyrelsen i ”utide”. Henning Thorsen, Niels Frølich 

Nilsson og Niels Vagn Pedersen blev alle genvalgt til bestyrelsen.  Der var ikke flere kandidater, som 

meldte sig på banen under generalforsamlingen, og bestyrelsen fortsætter derfor med 4 

medlemmer samt en suppleant.  



 

7. Morten Lange blev nyvalgt som suppleant. 

 

8. Peter Frederiksen blev genvalgt til foreningens revisor, og Anders Thorsen blev nyvalgt som 

revisorsuppleant.  

 

9. Evt.  

Paw Petersen orienterede de fremmødte om status på butiksprojektet, og der var lejlighed til at 

stille spørgsmål. 

 

Ref. Niels Vagn Pedersen 

 

 

 


