
Referat af 

Generalforsamling i Volsted- og Omegns Borgerforening 

9. september 2021 kl. 19.30 i Volsted forsamlingshus. 

 

1: Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere. 

Bestyrelsen foreslog Brian B. Scharling som dirigent. Brian blev valgt uden modkandidat og han 

konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. 

Jette Højgaard blev valgt som referent. 

Valg af stemmetællere blev udsat til det skulle blive aktuelt. 

2: Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. 

Bestyrelsens beretning for 2020: 

Vi startede vanen tro, året 2020 med at tegne og forny medlemskaber inden 

Generalforsamlingen. Tak for den store opbakning til Borgerforeningen. 

Generalforsamlingen blev desværre ikke det tilløbsstykke man kunne håbe. 

Samtidig bød den på udtrædelse af hele tre værdsatte 

bestyrelsesmedlemmer ikke mindst foreningens formand gennem mange år, 

Brian Scharling. Heldigvis stod der nye og friske kræfter parat til at overtage 

de tomme pladser. 

På Forsamlingshus-siden bød 2020 på arbejdet med den såkaldte 

renoveringsfase 2. Mere herom fra forsamlingshusudvalget. De mest synlige 

er f.eks. nye vinduer, renovering omkring scenen og nyt gulv i stolerummet 

samt kælderrummet under scenen. Dette arbejde blev som sædvanligt 

koordineret og udført af forsamlingshusudvalget samt en ihærdig skare af 

hjælpende hænder. Alle nævnt, ingen glemt. Stor tak for indsatsen. I den 

forbindelse er det også vigtigt at sige at udførelsen af de forskellige opgaver 

også har været en kilde til samvær, hygge, og ikke mindst kaffedrikkeri i det 

omfang som var muligt i løbet af året. Hermed en opfordring til at endnu flere 



kigger forbi på arbejdsdagene. 

I 2020 blev der fra Aalborg Kommune/ AKA-puljen desuden bevilliget 

yderligere et beløb til istandsættelse af husets loftslokaler, hvor byens 

skiftende børneklubber gennem årene har holdt til. Pt. er der stille i lokalerne, 

men om nogen har lyst og børn til formålet… så er der snart lækre 

nyrenoverede rum som vil egne sig. 

I mellemtiden er det forreste loftsrum blevet inddraget i udlejningen, som 

børnevenligt opholdsrum. Noget vi har fået en positiv respons på. 

I lyset af at der kom flere og flere til vores livestream arrangementer som vi 

udbyder i samarbejde med Aarhus Universitet besluttede bestyrelsen at 

investere i endnu en projektor, så der fremover er en i begge husets sale. Vi 

søgte og fik midler til anskaffelsen fra SparNord fonden. 

 

Det er ikke bare i forbindelse med renoveringsprojekter at folk møder op. 

Selvom det har været et vanskeligt år med få arrangementer, har foreningen 

stadig nydt godt af at nogen har løst de faste opgaver. Særlig tak til Bodil og 

Anders for at have styr på regnskaberne, til Jette for udlejning af 

forsamlingshuset, til Kirsten for at hejse flaget ved fester, til Kim, Janni S og 

Claus for juletræ og belysning, til Søren og Bo for græsklipning, til Brian, 

Morten og Daniel i fortepladsudvalget samt til Erik, Janni S, Peter N, Kim, Per 

og Claus i forsamlingshusudvalget, og til webmaster Marianne og Erik. 

Men det var alt sammen inden pandemien ramte landet med den første 

nedlukning 

Forsamlingsforbud og afstand, sprit, mundbind og ikke mindst usikkerhed 

omkring retningslinjer for foreningens drift. 

For borgerforeningen betød det i første omgang aflysning af planlagte 



arrangementer som de naturvidenskabelige livestreams, fællesspisning, 

Sankthansbål m.m. 

Dertil kom aflysning af forsamlingshusbookninger på stribe. Efter sobre 

overvejelser valgte bestyrelsen at give fuld refusion til de lejere som gerne 

ville aflyse og håbe at de så af egen drift ville genbooke senere. 

Nibe Festival 2020 blev aflyst så oprydningsholdet gik glip af en tur til Nibe og 

dermed også en større indtjening til støtte for forsamlingshusets drift. 

Trods nedlukning blev der afholdt et par bestyrelsesmøder. Målet med 

møderne var en løbende diskussion af arrangementer, aflysninger og 

foreningens liv generelt. Heldigvis har Borgerforeningen stået distancen rent 

økonomisk og kommer ud af regnskabsåret med et mindre tab. Den største 

bekymring for bestyrelsen har været om foreningen ville kunne bevare 

opbakning og momentum under nedlukningen 

EFTER GENÅBNINGEN 

Efter genåbningen viste det sig heldigvis at langt de fleste genbookede 

forsamlingshuset og indtil 2. nedlukning af samfundet var der relativ fornuftig 

udlejning og dermed økonomi i forhold til husets drift. 

 

I sensommeren var foreningens første arrangement en fællesspisning i 

september. Omkring 25 personer deltog – ikke overvældende, men vi skulle 

jo lige i gang igen. Ligeledes genoptog vi De naturvidenskabelige 

Livestreams i efteråret og de var stort set det eneste arrangementskoncept 

som lod sig praktisere – nu i forsamlingshusets store sal, - under 

hensyntagen til de gældende Covid retningslinjer. 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger sidst på året betød desuden at bestyrelsen 

besluttede at aflyse yderligere fællesspisning og ikke mindst den årlige 



høstfest. Desuden blev årets planlægníngsmøde heller ikke afviklet og som 

følge deraf heller ingen arrangementskalender klar til 2021. 

Alt i alt var 2020 et år som de færreste havde set komme, et år som i høj grad 

udfordrede gængs praksis for borgerforeningen. Et år med uro og usikkerhed 

på mange niveauer. Samtidig blev 2020 også et år hvor foreningen høstede 

frugten af tidligere års sund økonomi. 

Med til årets beretning hører desuden at 2020 sluttede med at foreningen 

søgte og fik andel i et arrangements- og driftstilskud til fra Aalborg Kommune. 

Dette tilskud på kr. 7500 skulle i videst muligt omfang sættes i spil til gavn for 

fællesskabet i Volsted og Omegn i 2021. Det betyder at man som borger eller 

gruppe i lokalsamfundet - med en god ide og lyst til at prøve kræfter med et 

åbent, ikke kommercielt arrangement - bare skal melde sig på banen. Kom 

frisk så vi igen kan få sat skub i aktiviteterne i foreningen, i lokalområdet i 

forsamlingshuset. 

-Beretningen blev taget til efterretning. 

3:Fremlæggelse af revideret regnskab. 

Bodil gennemgik regnskabet. Regnskaber for borgerforeningen, forteby og forsamlingshus blev enstemmigt 

vedtaget. 

Janni gennemgik regnskab for renoveringsprojekt fase 2, som er ved at være afsluttet.  

Akapulje til musikanlæg blev gennemgået. Brugt mindre beløb end budgetteret. 

Akapulje 1. sal/ renovering går i gang til jul. 

Projekter skal afsluttes, og der holdes igen med større projekter. Dog påtænkes der at søge penge til 

møbler 1. sal. 

Brian B foreslog at skele lidt til landdistriktspuljen, da der er stort beløb og få ansøgninger. Kunne evt. være 

til gulv i salene med håndværkere. 

4: Indkomne forslag. 

Peter O. præsenterede forslag om borgerforeningens overtagelse af Volsted mølle, således der kun er en 

forening i byen. 



Det er vedtaget på generalforsamling i 2018 at borgerforeningen overtager møllen, når aftalte forhold er 

bragt i orden. Dette er sket og forslaget er enstemmigt vedtaget. Borgerforeningen pålægges at afholde en 

ekstraordinær generalforsamling. 

5: Fastsættelse af kontingent. 

Kontingent fastholdes. 150 kr./ husstand, 75 kr./ enlige, 50 kr. / pensionist. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter. Erik Hansen og Peter Nielsen er på valg. 

Nyvalgte: Tine Mikkelsen og Aya Ogilvie. 

Suppleanter Erik Hansen, Peter Nielsen. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Revisor: Janni Søgaard 

Revisor suppleant: Kaj Smidth 

8: EVT. 

Brian orienterede om kommende sheltere oppe ved møllen. Der blev snakket skiltning. 

Der blev orienteret om valgmøde i Nørholm. 

Der blev orienteret om livestream efterår 2021.  

Der blev orienteret om driftstilskud vi har søgt om. Dette giver mulighed for alle kan bruge huset til et 

offentligt arrangement. 

Der blev efterspurgt en aften med forslag til arrangementer 2022. 

    Referant Jette Højgaard Hansen. 


