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Referat: Ordinær Generalforsamling tirsdag d. 28.01.2020 Kurt Birger Jørgensen 

Deltagere: 

I alt 49 
incl. 4 bestyrelsesmedlemmer (Jens Christiansen, Yvonne Bruun, Kurt Birger 
Jørgensen, Anders Pedersen – Rie Lund fraværende) 

Mødetid: 
Generalforsamling fra kl. 18:00 – 19:00 
Derefter nød vi Zenia’s gule ærter lige frem til kl. 20:30 

Referatdato: 03.02.2020 
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Agenda: 

a. Valg af dirigent 
a. Bestyrelsen foreslår, at Jens Laursen vælges som dirigent 

b. Valg af 3 stemmetællere 
c. Formandens beretning 
d. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
e. Budget og fastlæggelse af kontingent 
f. Indkomne forslag 
g. Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde 
h. Valg af formand (ulige år) 

a. Punktet udgår 
i. Valg af kasserer (lige år)  

a. Yvonne Bruun er på valg – modtager genvalg 
j. Valg af bestyrelsesmedlemmer (lige år = 2, ulige år = 1) 

a. Anders Pedersen er på valg – modtager genvalg 
b. Kurt Birger Jørgensen er på valg – modtager genvalg 

k. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
a. Jens Laursen er er ikke på valg 
b. Annelise Møller er på valg – modtager genvalg 

l. Valg af revisor og revisorsuppleant 
a.   

m. Eventuelt 

 

Referat: 

a. Formanden bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Foreslog derefter, at Jens 
Laursen blev valgt til dirigent som foreslået af bestyrelsen. – Forslaget blev vedtaget. 
 

b. Dirigenten takkede for valget og udbad sig forslag til stemmetællere. Følgende blev valgt: 
i. Henrik Hovmand 
ii. Carsten Blom 

iii. Ellis Nielsen 
 

c. Formandens beretning (er vedhæftet som bilag) 
Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev vedtaget med applaus 
 

d. Kassereren gennemgik regnskabet for 2019. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som 
derefter blev godkendt. 
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e. Efterfølgende gennemgik kassereren budgettet for 2020 samt det uændrede kontingent for 

2021 på kr. 125,00 per person. – Der var to spørgsmål til budgettet: 

i. Der blev spurgt, om bestyrelsen havde gjort sig nogen tanker om, hvordan man kunne 

booste medlemstilgangen – f.eks. udfærdige en brochure indeholdende en 

indmeldelsesblanket at udlevere til alle nye beboere (á la den de har i Utterslev). 

ii. Fra Richard Winthers Hus blev der gjort opmærksom på, at RealDania har en speciel 

pulje for udvikling af mindre bysamfund. Gjorde samtidig opmærksom på, at der er 

gratis adgang til huset for beboere fra Vindeby og Onsevig. 

Kassereren gav udtryk for, at bestyrelsen var meget positiv over for nye tiltag og at forslagene 

var taget til efterretning for nærmere drøftelse i bestyrelsen.  

Budgettet for 2020 blev énstemmigt vedtaget. 

 

f. Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne. 

 

g. Foreningens fremtidige arbejde 

i. Der søges om fondsmidler til tag + vinduer/terrassedør + terrasse ud mod græsset 

ii. Ligeledes søges der midler til en emhætte + ekstra varmtvandsbeholder 

iii. Samarbejde med aktivitetsgrupper fra Købelev Kulturcenter er så småt startet – billard, 

madklubben og pensionistforeningen. Bestyrelsen betragter det som et meget positivt 

tiltag, der vil give mere liv i Forsamlingshuset. 

iv. Husk altid at checke hjemmesiden (www.vindebyonsevigborgerforening.dk eller 

www.vindebyforsamlingshus.dk) – og meget gerne via Google skrive en anmeldelse om 

Borgerforeningen. Det vil placere VOB højere på Googles liste, når der f.eks. søges på 

selskabslokaler. 

Kommentarer: 

Et medlem fortalte om familien Ause Sobol’s oplevelser med deres både som en optakt 

til, at Borgerforeningen skulle tage initiativ til at medlemmerne kunne få mulighed for 

at mødes i en form for samtalerum, hvor der ville være mulighed for en snak omkring 

det lokalsamfund, vi lever i – en snak omkring sammenhold og hvordan man kan støtte 

hinanden – samt en snak om værdinormer i lokalsamfundet m.v. 

Fra et andet medlem blev det nævnt, at det måske var en god idé, at 

generalforsamlingen indledte med at servere de gule ærter – det ville måske give mere 

ro m.h.t. en dialog omkring væsentlige punkter på generalforsamlingens dagsorden. 

 

h. Punktet udgik, da formanden ikke var på valg 

 

i. Yvonne Bruun blev genvalgt som kasserer. 

 

j. Anders Pedersen og Kurt Birger Jørgensen blev begge genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. 

 

k. Annelise Møller blev genvalgt som suppleant. 

http://www.vindebyonsevigborgerforening.dk/
http://www.vindebyforsamlingshus.dk/
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l. Hans Peter Jørgensen blev genvalgt som revisor og Hanne Nielsen blev genvalgt som 

revisorsuppleant. 

 

m. Det blev omtalt, at politiet opererer med Tryghedsambassadører i lokalområderne. Jens 

Christiansen er tryghedsambassadør i vort område. 

 

Dirigenten kunne herefter erklære generalforsamlingen for afsluttet – og takke for god ro og 

orden. 

 

 

  _____________ ________________________________ 
  Dato  Jens Laursen, dirigent   

 

Referat elektronisk godkendt: 

Referat fra borgerforeningens generalforsamling d. 28 jan. 2020 er hermed 
godkendt 
 
d. 3 feb. 2020 
Jens Laursen 
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Ordinær generalforsamling i Vindeby-Onsevig Borgerforening,  

tirsdag d. 28.01.2020 

 

Formandens beretning for 2019 

 

Udfordringer i foreningsåret 

Foreningsåret 2019 har været travlt: Vi har holdt 8 bestyrelsesmøder og deltaget i 
relevante møder i.f.t. VOB. - Travlt også, fordi vi på sidste generalforsamling skar 
ned fra 7 til 5 bestyrelsesmedlemmer.  

Vi er kommet ind i en arbejdsform, som alle kan leve med, da vi må tænke på, at 
flere er arbejdsramt og arbejder på forskellige tidspunkter, men som regel lykkes det 
at være fuldtallig til bestyrelsesmøderne.  

Den helt store udfordring for os alle er, at vi har et vigende antal udlejninger i 
forsamlingshuset. Til trods for dette kommer vi ud af 2019 med et beskedent 
driftsoverskud, det bl.a. skyldes meget stram styring af f.eks. vedligeholdeskontoen 
og nyanskaffelser. 

Vi har en lang række ønsker for at forbedre standarden på vores forsamlingshus. 
Vores egne tjente kroner rækker ikke langt hér, så fondsansøgninger er et område, 
vi har meget fokus på. Løbende har vi ansøgninger ude, men det er ikke nogen nem 
opgave - og slet ikke så nem som nogen måske tror. 

 

Fibernet til Vindeby og Onsevig 

Som I ved, så har vi over to omgange søgt Bredbåndspuljen for at få støtte til 

hurtigere bredbånd i vores område. Desværre fik vi afslag på vores ansøgning både i 

2017 og i 2018. 

Den 25. april 2019 fik vi en uventet besked fra Fibia, hvor de tilbød at lave en aftale 

med os uden om Bredbåndspuljen. En rigtig dejlig nyhed for vores område. Kravet 

var, at der skulle være minimum 70 adresser ud af de 142, som vi tidligere havde 

søgt om.  

Vi klarede det inden for tidsrammen, og den 18. juni 2019 fik vi besked om, at der 

kommer fibernet til vores område.  
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Det, som stadigvæk mangler, er HVORNÅR. Bestyrelsen har flere gange forsøgt at få 

en tidsplan fra Fibia, men dette lader sig desværre ikke gøre. Fibia anbefaler alle, 

som har tilmeldt sig, at logge ind på Mit Fibia, så får man besked denne vej, når 

aftalerne med entreprenørerne og tidsplanen er klar.  

Det er beklageligt, at vi ikke kan være mere konkrete, men vores opgave var, at 

informere området om projektet, dernæst ligger opgaven hos Fibias.  

Vi vil selvfølgelig fortsat holde øje med udmeldinger, men det er vigtigt at pointere, 

at vi har sluppet projektet. Så snart vi ved noget, skal vi nok informere via 

Nyhedsbrev, hjemmeside og Facebook. 

 

Ny hjemmeside 

I starten af året gik vores nye hjemmesiden i luften. Hvis I ikke allerede har været en 

tur forbi, så finder I den på to adresser. www.vindebyonsevigborgerforening.dk og 

et direkte link til forsamlingshuset på www.vindebyforsamlingshus.dk 

Det er nu muligt at booke forsamlingshuset online, hvilket har gjort det lettere for 

både lejeren og os.  

Vi bruger også hjemmesiden til at annoncere vores arrangementer og vores arbejde 

i bestyrelsen. I kan altid finde oplysninger om bestyrelsen og billeder fra diverse 

festligheder. 

For at få flere besøgende på hjemmesiden, har vi forsøgt at optimere den med 

diverse søgeord, men vi har også brug for jeres hjælp. Det er nemlig muligt at give 

en anmeldelse direkte på Google, dette vil hjælpe i visningen. Så hvis I har mod på 

det, så må I meget gerne hjælpe os med dette. 

 

Nyt telefonnummer 

For at lette kommunikationen mellem bestyrelsen, medlemmerne og lejere af 

forsamlingshuset, valgte vi i 2019 at få et mobilnummer til foreningen. Nummeret 

vil altid følge kassereren, hvilket gør det lettere for jer som medlemmer at komme i 

kontakt med bestyrelsen. Det er også en stor hjælp, at vi ikke skal rette flere steder, 

når der er udskiftning i bestyrelsen – nummeret vil forblive det samme. 

  

http://www.vindebyonsevigborgerforening.dk/
http://www.vindebyforsamlingshus.dk/
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Udskiftning af lås/nøgler 

Vi har, som alle ved, en begrænset økonomi at gøre godt med. Derfor er det så 
meget mere  beklageligt, at der forsvinder ting fra huset , hvor der ikke er nogen 
fornuftig forklaring på hvorfor og hvordan. – Som det sidste har vi konstateret, at en 
næsten ny MoccaMaster er forsvundet uden tegn på indbrud. Sidste lejer havde 
brugt den og låst som det sidste, inden nøglen blev afleveret. Men få efter dage 
efter var den omtalte MoccaMaster væk. Det har foranlediget, at der bliver 
installeret en ny cylinder i hoveddøren, og nøgler udleveres kun til dem med et 
absolut behov. - Nøglesystemet er med nøglekort, dvs. nøgler kan ikke kopieres, hvis 
ikke nøglekortet forevises. 

 

Aktiviteter i løbet af året 

Vi har et stort medlemstal - ca. 130 - som er med til at understøtte vores forening.  

I 2019 og 2020 ansøgte vi og fik del i § 79 tilskuddet fra Lolland kommune .  

Vi har afholdt generalforsamling, sildegilde, og to efterårsarrangementer med 
spisning, ølsmagning og 2 gange live musik. 

Vi er mod årets slutning begyndt at tale med nogle personer, der repræsenterer 
flere af de aktiviteter, der indtil 1.4.2020 afholdes i Købelev Kulturcenter. Vi har 
afholdt et par møder, og nogle forberedelser er så småt i gang. 

Mere under punkt G ”drøftelse af foreningens fremtidige arbejde”.  

 

Tak 

Til slut vil jeg gerne takke alle, som har været med til at holde VOB’s fane højt. Det 
gælder alle dem 

• der har gjort et kæmpearbejde med bredbåndspuljen. 
• der gør et fantastisk arbejde, når der skal mad på bordet eller dekorationer. 
• vi altid kan henvende os til, når mindre håndværksmæssige opgaver skal 

løses. 
• der giver et nap med, når der har været et arrangement. 
• Endelig en tak til bestyrelsen, som på hver deres område gør en forskel. 

 

 

Jens Christiansen 
formand for VOB 


