
Referat af Gjerrild og omegns borgerforenings generalforsamling tirsdag d. 18/2 2020 

Fra bestyrelsen er mødt. Inge, Torben, Lisbeth, Lene og Michael 

Desuden er der ca. 23 fremmødte 

Velkomst af formand Lisbeth Møller 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: 

Søren Stilling er valgt uden modkandidater. Han konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt varslet og 

dermed gyldig og beslutningsdygtig. 

2. Beretning af formand Lisbeth 

 

Lisbeth gennemgår hvordan vi i bestyrelsen har valgt at dele planlægningen af aktiviteterne ud på 

udvalg, så der er nemmere at holde styr på alle aktiviteterne. Det medvirker til at effektivisere 

bestyrelsens arbejde.  

 

Der er ca. 300 medlemmer af borgerforeningen. 

 

Fastelavn 40 deltagere 

 

Byrensning, var der stor tilslutning til, ca 45. 

 

Konfirmation, bøgetræer. 

 

Vinsmagning 40 deltagere, stor tilslutning, ny vinsmagning planlagt 7 marts, allerede totalt udsolgt 

og venteliste. 54 tilmeldinger. 

 

Strandrensning, kunne det kombineres med naturpleje? 

 

Vælgermøde på kroen. Startede med valgflæsk, hvor der var 60 tilmeldte, flere politikere kom og 

spiste med, 100 kom til mødet.  

 

Åben by er et kæmpe arbejde, hvor der bliver brugt mange timer på at få det op og køre. Der er 

ikke så stor tilslutning fra kommunen, virksomheder. Så der er blevet besluttet at vi ikke holder 

åben by, men holder pinsefest som sædvanligt, hvor det bliver kombineret med 100 års dagen for 

genforeningen. 

 

Sankt Hans, var der stor opbakning til, Michael Grant holdt båltale, bliver gentaget i år. 

 

Efter sommerferien: Arbejdsdag, bro mellem Hestehaven og kroen repareret. Skovhuset malet. 

 

Foredrag sammen med menighedsrådet, var der stor opbakning til. Stor succes at arbejde sammen 

om at arrangere foredrag.  



Høstfest/revy. Var der ikke den store opbakning til, dette er en stor undren, og derfor vil der blive 

udarbejdet et spørgeskema for at afdække årsagerne til den manglende tilslutning. Spørgeskemaet 

kommer med næste bøgeblad i maj. 

 

I december, har der de sidste par år, været en gåtur ugen før juletræstænding, der var 4 med på 

gåturen, håber der kommer større opbakning. 

 

Juletræstænding er noget som borgerforeningen har overtaget fra skolen. Der bliver lavet 

dekorationer, gløgg og æbleskiver 

 

Julebagning, var der stor opbakning til. 

 

Frants Nørager er ny flagmand, med Bent Nørregaard som backup. 

 

Der er efter lang tid lykkes at få lavet hullerne i vejen rundt i byen, det er nu lavet i den ene ende af 

byen. 

Bestyrelsen arbejder på at få kommunen til at tage initiativer der skal øge trafiksikkerheden.  

 

Der arbejdes med tiltag til at øge biodiversiteten, fx ved at tilså/plante arealer med insektvenlige 

blomster/planter/buske/træer. 

  

3. Regnskab 

Torben gennemgår regnskabet for 2018 og 2019, kan ses på www.gjerrild.net 

Da der opdaget en fejl i regnskabet for 2018, forhold til egenkapital ultimo. 

Der er underskud i 2019 på 11.415, overføres til næste års regnskab 

 

4. Fastsættelse af kontingent. 

Der bliver snakket om kontingentet skal hæves. For at få dækket underskuddet, der skal stemmes 

om det skal hæves med 25 kr. Afstemningen: Ja: 16 Nej: 9 Blank: 3. Det er vedtaget at kontingentet 

forhøjes med 25 kr. pr. hoved. Så enlig 125 kr. husstand 250 kr.     

 

5. valg af bestyrelse. 

 

På valg er: 

 Torben Leth, ønsker ikke genvalg 

 Inge Fanger 

 Lisbeth Møller 

 

Inge Fanger og Lisbeth Møller bliver genvalgt 

 

Rasmus Juul Sørensen bliver valgt ind i stedet for Torben Leth 

 

Suppleanter: 

 Mette Marie Zacher, ønsker ikke genvalg 

 Jens Peter Stehr-Nielsen 

Jens Peter er blevet genvalgt. 



Sanne Højlyng er valgt som suppleant. 

 

6. Valg af revisor 

På valg er: 

 Finn Lassen, ønsker ikke genvalg 

Torben Leth bliver valgt 

 

7. Valg af revisorsuppleant 

På valg er: 

Villy Hansen 

 

Villy Hansen bliver genvalgt.  

 

8. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag er kommet. 

 

9. Eventuelt 

 

Dorte Svenningsen: Skrald i naturen, kunne der komme flere byrensninger. Der opfordres til at man selv 

laver opslag, fx på facebook, og holdes udenom borgerforeningen.  

Dorthe Lyk: snakker om landsbyklyngen, og hvad der arbejdes med der. Nu efter 5 år er kommunen blevet 

opmærksom og mere lydhør for klyngearbejdet.     

Der opfordres til at komme med til projektcafe i det gamle bibliotek torsdag d. 26/2.  

Muleposer, efterlyser man en tovholder. Der kan afleveres en seddel hos købmanden, hvis man ved der er 

flyttet nye til byen. 

Bønnerupposten, modtager gerne historier/artikler fra andre foreninger, der opfordres at bøgebladet gør 

det samme.      

 

Leif Sander: Traktorkørsel gennem byen, der er blevet observeret at de kører for hurtigt, Niels-Arne  

fortæller at maskinstation har fået det fortalt, og de er begyndt at køre langsommere. Leif slog også et slag 

for at der blev plantet by-marker med insektvenlige blomster.  

 

Niels-Arne. Mener at sidst der var kontingentforhøjelse, skulle det gå til at få klippet bytorvshækken, 

formanden fortæller at det ikke fremgår tydeligt af referatet, men at ”forhøjelsen ville give flere penge der 

kunne bruges på græs- og hækklipning”. Der bruges ca. 3000 kr./år på græsklipning i Hestehaven. 

Hækklipning vil koste minimum 5000 kr, hvis en professionel skal gøre det. Derfor skete det kun første år, 

da det blev vurderet til at være for dyrt. Bestyrelsen mener, vi kan bruge de 5000 bedre på 

aktiviteter/arrangementer/foredrag.  

 

Finn Lassen: Ønsker at der anvendes mikrofon til generalforsamlingen. Ønsket efterkommes næste år. 



 

Tak til Torben Leth, for arbejdet i bestyrelsen 

Tak til Finn Lassen for revisor jobbet.   

 

Referent: Michael Jørgensen 


