
Generalforsamling i Gjerrild og Omegns Borgerforening 6. februar 2018: 

32 fremmødte. 

Velkomst ved formanden. 

1. Valg af dirigent: 
Henning Hansen vælges. 
 

2. Beretning: 
(se bilag) 
Travlt år med flere arrangementer end vi plejer. I alt ca. 13 arrangementer hvoraf flere var i 
samarbejde med byens øvrige foreninger og menighedsrådet. 
Vi forsøger at holde udgifterne nede, og at søge div. fonde.  
Fastelavnsfesten aflyses i år pga. forskellige omstændigheder. Festen gennemføres næste 
år.  
Pinsefesten tænkes fremadrettet at afholdes som en slags ”torvedag” med fest om 
aftenen.  
Nyt i år var ”Høstfestivalen” i skoven 12 august, et rigtigt godt arrangement med ca. 70 
deltagere. 
Høstfest i 2018 bliver 6 oktober. 
Nyt i år var arrangementet ifm. juletræstændingen, rigtig fin opbakning til en ny tradition, 
evt. med juledekorationsværksted. 
Stor tak skal lyde til folk i Gjerrild for opbakning til arrangementer og praktisk hjælp i 
forbindelse med disse.  
Vores aktive landsby er kendt i omegnen og også i kommunalbestyrelsen. 
I støbeskeen er ”åben by”, gerne ifm. pinsefesten. Virksomheder, foreninger og 
institutioner tænkes involverede.  
”Gjerrild-ambassadører” efterlyses      Gode idéer efterlyses. 
2017 udnævnes Thomas H. Christensen til ”Årets Gjerrild-borger” pga. hans kamp for at få 
fibernet til Gjerrild. Det bliver en realitet snarest. 
Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Især fremhæves Dorthe 
Svenningsen for 22 år i bestyrelsen.  
Også stor tak til webmaster Niels K. Andersen. Opfordring til at give Niels besked om 
arrangementer samt sende ham fotos til hjemmesiden. Tjek også Facebooksiden ”Aktive 
Borgere i Gjerrild og Omegn”. 
Dorthe Lyk: Gjerrild er en af de prioriterede landsbyer i kommunen ift. 
bosætningsfremstød.  
Henning Damborg efterlyser information om ejerskab/brugsret af det lille hus på 
Festpladsen. Huset er bygget i samarbejde med Hedeselskabet, der sponserede en del til 
projektet. Vi skal sørge for at håndhæve brugsretten til huset. Private arrangementer kan 
ikke afholdes der, men institutioner og foreninger kan bruge huset. 



Niels Juul: To ornitologer var udstationeret ved klinten da man byggede vindmølleparken: 
Gjerrild er ét af de tre største steder for fugletrækruter i Danmark. Gjerrild er et mekka for 
fuglenørderi. Niels tilbyder at skrive en artikel om ornitologi til Bøgebladet. 
Ulla Lassen: Foreslår at søge frivillighedspuljen om midler til Bytorvet. Eller om en trappe 
ved sportsfiskerhuset. Ansøgningsfristen 1. marts. 
 

3. Regnskab: 
(Se bilag) 
Udgifter bl.a. til Infostander, hækklipning, telt (Hede Danmark). 
Ikke så meget udlejning som sidste år. Ikke indtægt ved flagning.  
Tilskud fra kommunen til Høstfestivalen, strandrensningen.  
300 medlemmer i 2017. 
Formue er på ca. 120.000 kr. 
Torben Leth har gennemgået regnskabet og rettet småfejl. Regnskabet blev godkendt af 
revisorerne.  
Mobilepay er nu indført, også til kontingentopkrævning.  
 

4. Fastsættelse af kontingent: 
På sidste generalforsamling blev kontingentet fastsat til 200 kr. pr husstand/100 kr. for 
enlige. Det besluttes at fastholde samme kontingent i 2018. 
 

5. Valg af bestyrelse: 
Medlemmer: Lisbeth Møller modtager genvalg. 
               Jens Peter Stehr-Nielsen modtager genvalg. 
                         Inge Fanger modtager genvalg som medlem. 
                         Torben Leth stiller op. 
                         Alle fire vælges. 
Suppleanter:  Maria Terndrup Knudsen stiller op. 
                         Jette Malthe-Bruun stiller op. 
                         Kim Brøgger stiller op. 
Der afholdes valg: Knud og Per Høgh tæller stemmer. 
                       Maria og Jette blev valgt 
Bestyrelsen består nu af: Jens Peter, Dorte Arup, Inge Fanger, Inger Nordstrøm, Torben 
Leth, Maria Terndrup, Jette Malthe-Bruun, Lene Borg, Lisbeth Møller 
 

6. Valg af revisor: 
Finn Lassen vælges. 
Revisorsuppleant: Villy Hansen.  
 

7. Behandling af indkomne forslag:  



 Salgsvogn/salgstrailer (foreslået af Jesper Nyholm) Generalforsamlingen beslutter 
at give bestyrelsen mandat til at træffe afgørelse om at anskaffe/ikke anskaffe en 
salgsvogn. 

8. Eventuelt: 
Dorthe Lyk: Roser bestyrelsen for arbejdet. Beder om at overveje at udbyde afholdelse af 
arrangementer til øvrige borgere i byen.  
Ulla Lassen: Opfordrer til at man bevarer de gamle stednavne, fx ”Hovgrøften” har heddet 
således i hundredevis af år men hedder nu ”Hovåen” 
Per Høgh: Synes det er en god idé at man fysisk møder op på folks adresser og sælger 
medlemskort. Synes det er godt, at bestyrelsen ”sparker” lidt til folk for at få dem til at 
deltage i arrangementer. JP kommenterer: Det er bevidst, at bestyrelsen møder fysisk op 
med medlemskort.  
Peder Møller: Forslag om storkereder i Gjerrild. 
Dorthe Svenningsen: Opfordrer til at Hestehaven renoveres. Tingene begynder at forfalde. 
Fitnessredskaberne fjernes, da de ikke bruges og forfalder/udsættes for hærværk. 
Dorthe Lyk: Repræsenterer Gjerrild i landsbyklyngesamarbejdet. Kan vi invitere de andre 
landsbyer til vore arrangementer eller deltage i deres?  
Nytilflyttere får en mulepose med velkomst. Der er en gruppe, der spionerer på når nye 
flytter til byen 
Thomas C: Idrætsforeningen har generalforsamling 28. februar 18.30. 
 

 

 

Referent: Lisbeth Møller 

 


