REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS
26. FEBRUAR 2019
Henrik Kramer ønsker velkommen, derefter bydes der på sandwich og drikkelse.
Vejstrup Forsamlingshus
1) Valg af dirigent og referent.
Bent Rosenfeldt bliver valgt til dirigent og Signe Elise Haugstad til referent.
Generalforsamlingen er varslet rettidigt i relevante medier. Kommunikationsgruppe har
sørget for bekendtgørelser.
2) Formandens beretning ved Henrik Kramer.
Efter at forsamlingshuset var i en kritisk situation i 2017, har man i 2018 formået ved hjælp af
ny struktur og sammenlægning af BF og VF at få et hus med en bestyrelse der tror på
fremtiden. Den nye forenings mål er i vedtægterne formuleret således:
• At varetage sociale , kulturelle og samfundsmæssige interesser i Vejstrup by og omegn.
• At drive og vedligeholde Vejstrup Forsamlingshus.
• At være samarbejdende led mellem byrådet og borgerne i området .
Foreningen skal virkeliggøre ny struktur.
I forbindelse med sammenlægningen af Vejstrup Forsamlingshus og Borgerforeningen blev
der drøftet hvordan man kunne engagere flere borgere i fællesskabet omkring
forsamlingshuset. Der blev oprettet en række arbejdsgrupper under bestyrelsens ledelse. Lige
nu er der 16 arbejdsgrupper: adventskomsammen, arbejdsdage/vedligeholdelse, fastelavn,
fundraising, generalforsamling, hovedrengøring, høstfest, kommunikation, koncerter,
kontingentindsamling, madlavningskonsulenter, rengøring efter store arrangementer,
st. hans, tidligere borgerforeningsopgaver, uddelingsgruppe og Vejstrup spiser sammen.
Kommunikationsgruppen har til formål at formidle meddelelser og beslutninger dels fra
bestyrelsen, dels fra andre arbejdsgrupper.
Formanden fortæller at der har været god opbakning til grupperne og at det er vigtigt med en
dynamisk proces med plads til tilpasninger og ændringer undervejs. Etablering af en
sponsorgruppe har været afgørende for at vende økonomien således at der i dag er andre
muligheder end for bare to år siden. Støtte fra kommunen har også været en vigtig del af
denne udvikling.
Under mottoet ”fra vugge til grav” vil man arbejde for at huset skal være et mødested for alle
der har lyst til at samles, at alle skal kunne komme i huset.
I løbet af 2018 har der været fastelavn, koncerter, St Hans, arbejdsdag, loppemarked,
brætspilaftener, julehygge og nytårskur. Alt er med til at skabe liv i huset. Der opfordres til at
tilmelde sig kommende koncert den 29.03.19 .
Huset fremtræder nedslidt og umoderne. Foreningen ønsker at få opgraderet huset, så det vil
være et attraktivt sted at samles. Der blev i 2018 skiftet flere vinduer og indkøbt nye stole.
For at samle inspiration til renovering af VF , besøgte bestyrelsen Tåsinge og Egense
Forsamlingshus. Efterfølgende er der udarbejdet visioner. Visionen er at Vejstrup ikke bare
skal være et sted man kører igennem, men et sted hvor man har lyst til at bosætte sig, fordi
man har hørt om sammenhold og fællesskab. Her har Forsamlingshuset en central rolle som
et sted, hvor alle der har lyst til at samles, skal have mulighed for dette.

- renovering skal bygge på bæredygtighed
- lokalsamfundet skal inddrages i processen
- lokale aktører får mulighed for at byde ind på renoveringsopgaverne
- fokus på funktionalitet
- lægge vægt på æstetik i renoveringen.
For at ivaretage opgaven bedst mulig, vil professionelle aktører inviteres til at komme med
oplæg. For at rejse den nødvendige økonom er det nødvendigt at udvide egenkapitalen, søge
fonde og opbakning fra lokalsamfundet. Formanden spørger ind til kommentarer fra
fremmødte. Flere fremmødte kom med ideer til bedre udnyttelse af huset og nye aktiviteter,
samt en opfordring til en bedre og udvidet reklame for forskellige arrangementer, for at nå et
bredere publikum. Man skal være gode til at fortælle hvad vi i Vejstrup kan gøre anderledes
og bedre end andre steder. Der opfordres til at deltage når bestyrelsen kalder til visionsaften,
og desuden følge processen.
Generalforsamlingen tilslutter sig, at bestyrelsen arbejder videre med renoveringsprojektet.
Formanden takker alle der har været med til at gøre huset til det det er, ved at hjælpe til ved
arrangementer som fastelavn, koncerter, Sankthans, loppemarked og julehygge. En stor tak
og blomster til Inge Nielsen for hendes store indsats.
Beretning godkendes.
3) Regnskab og revision ved Henrik Kramer.
Da kasserer er ude at rejse, bliver regnskab fremlagt ved formand Henrik Kramer.
Regnskab vidner om at huset er kommet på fode igen. Der har været stigning på
udlejningskontoen. Der er også i 2018 kommet midler fra kommunen og via lokale
sponsorater. Poster i regnskabet gennemgås og kommenteres. Der er økonomi til
vedligeholdelse. Der har i flere år ikke været nedskrivninger på inventar og service, dette vil
kigges på. Formanden minder om at selv om den økonomiske situation er vendt, er det vigtigt
med opbakning til arrangementer og sponsorater for at opretholde den gode økonomi.
Regnskab godkendes.
4) Vedtægtsændringer ved Henrik Kramer.
Bestyrelsen havde udarbejdet forslag til flere ændringer i gamle vedtægter for at gøre dem
mere tidsrigtige og tilpassets husets drift. Dirigent påpeger at da der foreligger et indkommet
forslag ( punkt 7 ) forslaget er indkommet rettidigt i henhold til vedtægter, der også
omhandler vedtægtsændringer er det hensigtsmæssigt at samle disse punkter for at det kan
stemmes samlet om man kan godkende ændringer. Der stemmes, og vedtages at samle punkt
4 og 7 på dagsorden. Paragrafer der ønskes ændret gennemgås ved formand. Forslag til
vedtægtsændringer godkendes.
5) Valg af bestyrelse.
På valg til bestyrelsen er Lars Møller Andersen og Elisabeth Antonsen der begge modtager
genvalg, samt Finn Jespersen der ikke modtager genvalg. Torben Nielsen, der ikke er tilstede
ved GF har skriftligt tilkendegivet sit kandidatur og stiller op til bestyrelsesvalg.
Lars Møller Andersen, Elisabeth Antonsen og Torben Nielsen bliver valgt til bestyrelsen.
Chalotte Viinberg melder sig som suppleant.
Bestyrelses medlemmer for huset bliver følgende: Henrik Kramer, Ene Wolfsberg, Henrik
Hansen, Michael Tørnqvist, Lars Møller Andersen, Elisabeth Antonsen og Torben Nielsen,
samt Charlotte Viinberg som suppleant.

6) Valg af revisorer.
På valg er Lene Isager, der modtager genvalg og Torben Nielsen der ikke modtager genvalg.
På valg er også revisor suppleant Lars M. Pedersen. Anni Evertsen stiller op til revisorvalg.
Lene Isager og Anni Evertsen bliver valgt til revisorer og Lars M. Pedersen bliver valgt til
revisor suppleant.
8) Eventuelt.
Michael Tørnqvist fra bestyrelsen melder ud at man mangler en chauffør og en til at være
klovn til Fastelavns kørsel. Ida Wilcken og Steen Pensdal melder sig.
GENERALFORSAMLING FOR STØTTEFORENINGEN VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS
1) Valg af dirigent og referent.
Bent Rosenfeldt vælges til referent og Signe Elise Haugstad til referent.
Generalforsamlingen er varslet rettidigt i relevante medier. Kommunikationsgruppe har
sørget for bekendtgørelser.
2) Formandens beretning ved Karina Tørnqvist.
Foreningens formål er økonomisk og på anden måde at yde støtte til Vejstrup Forsamlingshus
ved løsning af opgaver i samarbejde med bestyrelsen for Forsamlingshuset. Støtteforeningen
bakker op om, og deltager i de aktiviteter og arrangementer der er i huset i løbet af året.
Sammenholdet er styrket ved ny struktur, man kommer hinanden ved på en god måde og får
et bedre samarbejde. Man tilslutter sig formanden for Forsamlingshuset beretning der giver
tro på fremtiden.
Beretning godkendes.
3) Kasserers beretning ved Signe Elise Haugstad.
Gennemgang af regnskabets poster viser at fastelavn stadigvæk er et arrangement der giver et
fint overskud. Koncerter luner også godt i kassen. Loppemarked, ST. Hans, julehygge er alt
med til at give liv i huset og give fine overskud. Overførsel til Forsamlingshuset i 2018 var på
godt kr. 28000,- næsten en fordobling fra 2017, noget der også vidner om større aktivitet.
Mobile Pay blev indført i 2018, og ca. 50% af pengene overføres via mobile Pay.
Egenkapital 31.01.2019 er kr. 6575,8.
Beretning godkendes.
4) Valg af bestyrelse.
På valg er Karina Tørnqvist, modtager genvalg, Lone Bech Nellemann og Signe Elise Haugstad
modtager ikke genvalg. Jette Thurø Sielemann og Klaus Kristiansen melder sig til bestyrelsen
og bliver valgt sammen med Karina Tørnqvist. Inge Nielsen er på valg som suppleant og
modtager genvalg.
Støtteforeningens bestyrelse: Karina Tørnqvist, Jette Sielemann, Klaus Kristiansen, samt Inge
Nielsen som suppleant.
5) Valg af revisorer.
På valg er Lene Isager, der modtager genvalg og Torben Nielsen der ikke modtager genvalg.
På valg er også revisor suppleant Lars M. Pedersen. Anni Evertsen stiller op til revisorvalg.
Lene Isager og Anni Evertsen bliver valgt til revisorer og Lars M. Pedersen bliver valgt til
revisor suppleant.

6) Vedtægtsændringer.
§ 4 ønskes ændre fra: Foreningens øverste myndighed er Generalforsamlingen der hvert år
afholdes i januar måned. Medlemmerne indkaldes med 8 dages varsel, til Foreningens øverste
myndighed er Generalforsamlingen der afholdes inden udgangen af februar måned.
Medlemmerne indkaldes med mindst 8 dages varsel.
Vedtægtsændringer godkendes.
7) Eventuelt.
Ingen kommentarer.
Dirigent glæder sig over den opbakning der er til Vejstrup Forsamlingshus og takker for god
ro og orden. Bent Rosenfeldt får overrakt vin fra formanden.
Lone og Signe får blomster.
FÆLLES START PÅ FORENINGSÅRET ved Ene Wolfsberg.
VI VIL VEJSTRUP
Præsenterer årshjulet der viser årets gang i huset med faste arrangementer, samt plads til
gode ideer og aktiviteter.
Ene pointerer at vejen til et arrangement også er god. Alle forberedelser skaber sammenhold
og fællesskab. Årshjulet skal være dynamisk, med plads til nytænkning og ændringer. Ved at
være en del af fællesskabet i huset kan man betyde noget for nogen eller noget.
Der opfordres til at komme med forslag til aktiviteter.
- Øl smagning
- Udstilling med lokale kunstnere
- Foredrag – streamet
- Kunsthåndværkermarked
- Loppemarked
- Teaterforestilling – børn/unge
- Fortæller kredse
- Temafester
- Børnediskotek
- Herreaften
- Ud af huset aktiviteter
- Netværk for sponsorer
- Sponsorer byder ind
- Single fest
- Fastelavnsfest for børn og voksne
ARBEJDSGRUPPERNE ved Elisabeth Antonsen og Karina Tørnqvist.
Elisabeth og Karina fortæller om de forskellige arbejdsgrupper der er i huset.
adventskomsammen, arbejdsdage/vedligeholdelse, fastelavn, fundraising, generalforsamling,
hovedrengøring, høstfest, kommunikation, koncerter, kontingentindsamling,
madlavningskonsulenter, rengøring efter store arrangementer, sankthans, tidligere
borgerforeningsopgaver, uddelingsgruppe og Vejstrup spiser sammen.
Der er til hver gruppe udarbejdet beskrivelser af opgaverne.

Kommunikationsgruppen har til formål at formidle meddelelser og beslutninger dels fra
bestyrelsen, dels fra andre arbejdsgrupper. Desuden har den til opgave at den skal fortælle de
gode historier fra og om Vejstrup. Gruppen har en servicefunktion.
Grupperne har for de flestes vedkommende forholdsvis afgrænsede opgaver, og man kan
melde sig til en eller flere grupper. Hver arbejdsgruppe har et medlem af bestyrelsen eller
støtteforeningen som ”høvding”.
Efterfølgende opfordres fremmødte til at skrive sig på lister til de forskellige arbejdsgrupper.
Vejstrup Forsamlingshus deltager i Landsbyklyngen Gudmekongens Land, som skal
understøtte samarbejdet på tværs af landsbyer. Som klynge bliver man ikke glemt. Skabe
grundlag for det gode liv på landet.

