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Referat: Ordinær VOB-generalforsamling tirsdag d. 31.01.2023 Lone Strandbygaard 

Deltagere: 
I alt 43 deltagere 
incl. 7 bestyrelsesmedlemmer samt dirigenten 

Mødetid: kl. 18:00 – 19:25 

Referatdato: 03.01.2023 

 

Agenda: 

a. Valg af dirigent 
• Bestyrelsen foreslår, at Ellis Nielsen vælges som dirigent 

b. Valg af 3 stemmetællere 
c. Formandens beretning 
d. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2022 
e. Budget for 2023 og fastlæggelse af kontingent for 2024 
f. Indkomne forslag 

• Bestyrelsen fremlægger forslag vedr. ændret formulering af Vedtægtens §5, §6, §7.  

• Samt ændret tillæg vedr. Købelev-midlerne.. 

g. Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde 
h. Valg af formand (ulige år) 

• Jens Christiansen er på valg – modtager ikke genvalg. 

• Næstformand Rie Lund foreslås valgt som ny formand 

i. Valg af kasserer (lige år)  
• Punktet udgår, da kassereren ikke er på valg. 

j. Valg af bestyrelsesmedlemmer (lige år = 2, ulige år = 3) 
• Rie Lund er på valg – stiller op som formandskandidat 

• Hørdis er på valg – modtager genvalg 

• Henrik er på valg – modtager ikke genvalg. Ingen kandidat til erstatning for Henrik 

• Nyvalg: 

• Bestyrelsen indstiller, at Anne Bendtsen vælges som bestyrelsesmedlem 

k. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
• Jens Laursen er på valg – modtager ikke genvalg. Bestyrelsen håber, der kan findes en kandidat blandt 

generalforsamlings deltagere. 

• Annelise Møller er ikke på valg 

l. Valg af revisor og revisorsuppleant 
•  Revisor Hans Peter Jørgensen er ikke på valg 

• Revisor Birthe Christiansen er på valg – modtager genvalg 

• Revisorsuppleant Kjeld Rasmusen er på valg – modtager genvalg 

m. Eventuelt 
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Referat: 

Formanden bød velkommen og takkede for fremmødet.  

1. Valg af dirigent 
• Bestyrelsen foreslog Ellis Nielsen som dirigent. Dette blev vedtaget. 
 

2. Valg af stemmetællere 
Dirigenten takkede for valget og godkendte, at generalforsamlingen var indkaldt iflg.  
vedtægterne. Dirigenten foreslog derefter følgende stemmetællere, som blev valgt: 

• Bjarne Green 

• Jørgen Olsen 

• Kirsten Rolighed 
 

3. Formandens beretning for 2022 
• En skriftlig version af beretningen er vedhæftet dette referat, side 5. 

• Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, der blev godkendt med applaus. 

 

4. Revideret regnskab for 2022 
• Kassereren gennemgik 2022-regnskabet i detailler, inkl. noterne. 

• Det samlede resultat viste et underskud på kr. 2.203, hvilket var meget flot, da der oprindeligt 
var budgetteret med et underskudt på ca. kr. 12.000. 

• Det samlede resultat for 2022-regnskabet viste følgende: 
o Underskud  kr.   2.473,25 
o Bank  kr. 42.570,22 
o Kassebeholdning kr.   3.334,00 

• Regnskabet blev godkendt med applaus. 

• Ros til kassereren for det grundige arbejde og den grundige gennemgang. 

 

5. Budget for 2023 og fastlæggelse af kontingent for 2024 
• Kassereren gennemgik 2023-budgettet inkl. de tilhørende noter. 

• Der var ingen spørgsmål eller kommentarer, og budgettet blev godkendt med applaus. 

• Efterfølgende blev det godkendt, at kontingentet for 2024 fastsættes til kr. 150,00 pr. 
medlem. 

• Igen ros til kassereren for et flot arbejde. 
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6. Indkomne forslag 
• Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne. 

• Men bestyrelsen havde fremsat et forslag vedr. ændring af, hvor mange medlemmer 
bestyrelsen skulle bestå af (§6 og §7) – se side 8. 

• Formanden fik ordet for en gennemgang af den foreslåede ændring. – For nærværende skal 
bestyrelsen iflg. vedtægterne bestå af 7 medlemmer, men fremadrettet kunne det være 
nødvendigt f.eks. at have en bestyrelse på 5 eller 6 medlemmer – uden at det først skulle 
godkendes på en generalforsamling, dvs. fleksibilitet vedr. bestyrelsens størrelse ville være 
ønskeligt, da det erfaringsmæssigt kan være vanskeligt at finde medlemmer, der var villige til 
at indgå i bestyrelsens arbejde. 

• Dette forslag vil påvirke formuleringen af de 2 nævnte paragraffer samt §5, pkt. J. 

• Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til forslaget, der blev godkendt med applaus. 

• Yderligere orienterede formanden om det ændrede indhold af aftalen mellem 
Købelevgrupperne og VOB. Den ændrede aftale er tilføjet vedtægterne som et tillæg (der ikke 
var til afstemning) – se side 7.  

• Fra forsamlingen kom der et spørgsmål ved. rengøring, hvad det helt konkret omhandlede. 
Formanden lovede, at teksten ville blive omformuleret, så der ikke var nogen tvivl om, at det 
alene drejede sig om rengøring efter Købelev-arrangementer. 

• Opdateret udgave af vedtægterne er vedhæftet – hvoraf fremgår de helt præcise 
formuleringer af de ændrede paragraffer. Kan også findes på hjemmesiden. 

 

7. Fremtidige arbejde i foreningen 

• Ingen forslag fra forsamlingen. 

• Men bestyrelsen omtalte ganske kort nogle af de arrangementer, der er i forslag: 
o Byvandring i Vindeby v/Søren Nielsen 
o Fælles arrangement planlagt af de forskellige borgerforeninger i lokalområdet – fra 

Vindeby vil det være VOB, møllen, kirken, Købelev-grupperne, Richard Winthers hus. 
Vindeby Landbrugsmuseum og evt. foreninger fra Onsevig. Men listen er ikke komplet. 
-  Vil være åbent for alle beboere. Tentativ dato er d. 2.9. – men det er endnu ikke 
undersøgt, om der er andre arrangementer på denne dato, som f.eks. Vindeby 
Høstmarked o.l. 

o Det blev også nævnt, at der vil blive oprettet en åben facebook-gruppe ”Vindeby og 
omegn”, hvor aktiviteter vil blive slået op. 

 

8. Valg af formand 
• Efter 6 år som formand, har Jens Christiansen besluttet at stoppe. 

• Næstformanden, Rie Lund, blev som foreslået valgt som ny formand. 

• Stor applaus til begge. 

• Derefter fik Rie ordet…… ved et ministerrokade er det sædvane, at den nytiltrådte minister 
giver en gave til den afgående, så hvorfor ikke også i en bestyrelse. Jens fik overrakt en mappe 
til papirer + en pandelampe + en kurv med flasker. Men ikke mindst en stor, stor tak for hans 
dedikation til foreningen i de forgangne 6 år, og i øvrigt for alle de år, Jens har været 
involveret i Vindeby-Onsevig Borgerforening. 

 

9. Valg af kasserer 
• Punktet udgik, da kassereren ikke var på valg 
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10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
• 2 afgående bestyrelsesmedlemmer: Rie (valgt som formand) og Henrik (der ikke ønskede 

genvalg). 

• Anne Bendtsen opstiller som kandidat til bestyrelsen. Valgt med applaus. 

• Det var ikke muligt at finde endnu en kandidat, hvorfor den netop godkendte vedtægtsændring 
blev taget i brug: Bestyrelsen vil i 2023 bestå af 6 medlemmer. 

• Jens udtrykte en stor tak til Henrik for hans dedikerede indsats for VOB og forsamlingshuset og 
overrakte vinflasker til Henrik. 

 

11. Valg af suppleanter 
• Jens Laursen er på valg, men ønsker ikke genvalg. 

• Som hans afløser blev Anja Hovmand foreslået valgt – Godkendt med applaus. 

 

12. Valg af revisorer og revisorsuppleant 

• De nuværende revisorer og revisorsuppleant fortsætter uændret: 
o Revisor Hans Peter Jørgensen (ikke på valg) 
o Revisor Birthe Christiansen (genvalgt) 
o Revisorsuppleant Kjeld Rasmussen (genvalgt) 

 

13. Eventuelt 
• Fra madklubben (under Købelev-grupperne) blev der spurgt ind til, hvad der evt. ville ske, 

hvis de nuværende ”kokke” besluttede at stoppe – f.eks. p.gr.a. alder. 

• Rie gav klart udtryk for, at det ville være meget trist for alle parter, hvis madklubben 
indstillede sine aktiviteter – men skulle det ske, så vil Rie hurtigst muligt iværksætte en 
dialog mellem VOB og Købelev-grupperne for at finde en hensigtsmæssig løsning. 

• Det kom i øvrigt frem, at madklubben var åben for alle – hvilket der var mange, der ikke var 
klar over. 

 

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for 
afsluttet.  

Traditionen tro, blev der herefter serveret gule ærter. 

 

 

Referatet er elektronisk godkendt via mail. 

 

 

                      .          05.02.2023          Ellis Nielsen (ellisveranielsen@gmail.com) 
                                                   Dato                      dirigent 
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Skriftlig beretning ved VOB`s generalforsamling d. 31.01.2023 

v/formanden Jens Christiansen 

Beretningen vedrører kalenderåret 2022. 

 

 

Efter et par år, der var meget anderledes, håbede vi alle, at 2022 endelig ville være normalt. 

Men efter 2 år med Corona må vi konstatere, at virkeligheden er blevet en anden. Facit for 2022 er, 

at der er færre deltagere til vore arrangementer, og antallet af udlejninger er ikke tilfredsstillende. 

Bestyrelsen har lagt stor vægt på kvalitetsarrangementer, og vi synes selv - og har tilbagemeldinger 

om det - at denne del er lykkedes. Her tænkes på de foredrags- og oplægsholdere, vi har haft. Når jeg 

– måske – begynder lidt negativt, så er det alene, fordi jeg er nødt til at tage udgangspunkt i den 

virkelighed, vi befinder os i. 

Men vi kan glæde os over at have rigtig mange – ca. 150 – betalende  medlemmer. Det er flot. 

 

I 2022 har vi haft følgende arrangementer: 

1. Generalforsamling 

2. Sildegilde – som det igen var muligt at afholde i 2022. En succes som sædvanlig: God mad, 

Underholdning, Lotteri, Blomsterauktioner…….. Der manglede ikke noget. Ej heller et stort 

overskud. 

3. Vindeby/Onsevig i gamle dage - Med arkivleder Heidi Pfeiffer (kaffemøde) 

4. Fremtidsfuldmagter mm - Med advokat Lone Rømø (kaffemøde) 

5. Sundhedspolitik - med Regionsrådsformand Heino Knudsen (kaffemøde) 

6. VOB’s 40-års Jubilæum  

 

En af årets helt store begivenheder var vores 40-års jubilæum:  

Vi fik en god middag - Søren Nielsen (gammel Vindeby-dreng) fortalte om en bog, han udkommer 

med - og jeg prøvede efter bedste evne at give et 40-års tilbageblik på foreningens historie godt 

hjulpet af materiale fra lokalhistorisk arkiv plus billedmateriale fra bestyrelsen. 

 

Aktiviteter omkring forsamlingshuset i 2022: 

1. Facade mod nord malet 
2. Udvendig belysning 
3. Terrassemøbler 
4. Beplantning rundt om terrassen 

 
 
Selv om bestyrelsen prøver at være meget mere end ”bare” dem, der passer på vores forsamlingshus, 

så går meget af tiden med det. Efter en så stor og gennemgribende istandsættelse, som 

forsamlingshuset har været igennem er der fortsat mange ting i det daglige, der skal gøres, og 

fremadrettet bliver det bestemt ikke mindre. Jeg nævner blot nogle få, men hurtigt påkrævede ting:  
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Akustik i store sal, gulvet i store sal fornyes med isolering, samt et nyt varmeanlæg. Det er noget, en 

ny bestyrelse hurtigt kommer til at tage stilling til.  

Det er min overbevisning, at Vindeby Forsamlingshus kan fortsætte, hvis det er en god og aktiv 

bestyrelse, der står bag, en bestyrelse, der hele tiden vedligeholder huset og gør et frivilligt arbejde. 

Men lige så vigtigt er det, at den store medlemsskare bruger forsamlingshuset til de møder, der er, og 

lejer det til fester og m.m.m. - og i øvrigt er gode ambassadører for Vindeby Forsamlingshus.  

Købelev-grupperne er også meget aktive i forsamlingshuset - til stor glæde og tilfredshed for alle. 

Hjørdis og Henrik har på bedste vis repræsenteret Købelev i bestyrelsen. Stor tak til jer for et 

kanonarbejde.  

Fondsansøgninger er fortsat et tema, og er nødvendige, hvis de tidligere nævnte ting skal føres ud i 

virkeligheden. 

I rigtig mange år har Zenia været primus motor for sildegildet i marts måned – hvilket nævnes hér, 

fordi Zenia i en alder af 86 år har valgt at drosle ned. Borgerforeningen kan ikke takke nok for det 

store arbejde, Zenia har bidraget med gennem mange, mange år.  

Det er ingen trøst, at vi hører i dagspressen, at mange forsamlingshuse lider nød og har det svært - 

det kan vi ikke bruge til noget.  

I vores område - hvis vi vil, hvis der er opbakning, og hvis vi tror på det – så kan vi både vise og udføre 

lidt mere end mange andre. Lykkes vi med det, så består Vindeby/Onsevig Borgerforening og Vindeby 

Forsamlingshus fremadrettet.  

 

Tak til alle Jer, der har gjort en stor indsats.  

Efter 6 år er den gamle formand blevet træt, og ser frem til, at der kommer nye kræfter til. 

 

Tak  -  Jens Christiansen 
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Vedtægtsændringer godkendt ved 

VOB’s generalforsamling d. 31.01.2023 

 

§5 – Generalforsamling: 

 

Ny tekst til pkt. J i afsnittet: 

Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer,  der skal genvælges eller nyvælges, afhænger af antallet af 
bestyrelsesmedlemmer (5, 6 eller 7). – Se i øvrigt §6, punktet : ”Øvrige bestyrelsesmedlemmer (ikke 
formand og kasserer) vælges som følger:” 
 

 

 

§6 – Valg til bestyrelsen: 

Den foreslåede formulering lyder således: 

Alle bestyrelsesmedlemmer skal vælges på en generalforsamling for en 2-årig periode. 
Formand og kasserer (2 medlemmer) vælges direkte på generalforsamlingen på hhv. ulige og lige år.  
Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekretær ved konstituering. 
Revisor og kasserer kan ikke være fra samme husstand. 
 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer (ikke formand og kasserer) vælges som følger:  

1. Hvis der er 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges/genvælges: 2 i ulige år / 1 i lige år 
2. Hvis der er 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges/genvælges: 2 i ulige år / 2 i lige år 
3. Hvis der er 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges/genvælges: 2 i ulige år / 3 i lige år 
 

Der vælges 2 suppleanter og 2 revisorer, som afgår skiftevis hvert andet år, samt  1 revisorsuppleant, 
som er på valg hvert år. 
 

Afstemningsmåde: 

1. De øvrige bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, og som siger ja til genvalg, opstilles i en pulje 
sammen med evt. personforslag fra forsamlingen eller indstilling fra bestyrelsen. 

2. På stemmesedlen må kun anføres  det antal navne, der svarer til det antal medlemmer, der er på 
valg. 

3. Indvalgt er de personer, som har fået flest antal stemmer. 
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BEMÆRK: 

Afsnittet ”Tilføjelse til §6 pr. 03.09.2020” slettes helt, da der fra 2023 ikke længere foregår specifikt 

valg til bestyrelsen bland Købelev repræsentanterne. 

 

 

§7 – Bestyrelsen: 
Den foreslåedes formulering lyder således: 

 
Foreningens daglige ledelse bør til hver en tid bestå  af en bestyrelse på i alt 7 medlemmer. – Men i 
praksis har det til tider vist sig meget vanskeligt at finde kandidater til alle 7 poster, og det er derfor 
besluttet, at fleksibilitet kan tages i brug ang. bestyrelsens størrelse. Det er fortsat målet, at 
bestyrelsen bør bestå af 7 medlemmer, men muligheden foreligger, at bestyrelsen kan bestå af 
minimum 5, evt. 6, medlemmer.  
 
Er bestyrelsen ved generalforsamlingen valgt som en 5-6 medlemmers gruppe kan der ikke suppleres 
op til 7 medlemmer, skulle muligheden byde sig. Som nævnt i §6 skal alle bestyrelsesmedlemmer 
være valgt på en generalforsamling. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg efter behov. 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, 

1. når mindst 4 medlemmer er til stede (hvis bestyrelsen består af 6-7 medlemmer) 
2. når mindst 3 medlemmer er til stede (hvis bestyrelsen består af 5 medlemmer) 
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Tillæg til vedtægterne pr. 31.01.2023 vedr. Købelev-midlerne: 

 

1. Købelev-gruppen består af følgende 4 klubber: 

• Billard-klubben 

• Pensionist-klubben 

• Mad-klubben 

• Cykel-klubben 
 

2. VOB’s kasserer fører fortsat et separat regnskab for Købelev-midlerne, og alene kassereren har 
adgang til kontoen. 
Min. én gang årligt skal Købelev-regnskabet forelægges Købelev-gruppens kontaktperson til 

godkendelse. 

 

3. Købelev-midlerne skal fremadrettet (fra 01.03.2023) kun anvendes til lokaleleje, varme, strøm og 
rengøring i forbindelse med Købelev klub-arrangementer.. 
Dog afholdes Forsamlingshusets udgifter til håndsprit, sæbe og papir til papirdispenserne af 

Købelev-midlerne. - Midlerne kan ikke anvendes til andre formål. 

 
4. Der afholdes ikke længere et specifikt valg til bestyrelsen blandt Købelev medlemmerne,  

men derimod skal Købelev-gruppen udvælge et gruppemedlem, der kan fungere som 

kontaktperson for VOB. 

 

5. Ved ophør af samarbejdet mellem Købelev-gruppen og VOB tilfalder evt. resterende 
midler VOB. 

 


