
REFERAT 
Støtteforeningen for Vorbasse Fritidscenter 
Generalforsamling 15 marts 2018 kl. 19.30 

 
 
Dagsorden  
 
 

1. Valg af dirigent og skrift-fører 
a. Mogens Lunde blev valgt til dirigent og skriftfører. 

 
2. Aflæggelse af beretning for 2017 

a. Støtteforeningen har i løbet af 2017 købt badedyr til svømmehallen og en 80” 
skærm til mødelokalet. 

b. M.h.t. aktiviteter har Støtteforeningen afviklet 2 banko-spil; Markedsbanko og 
banko-spil i uge 42; haft parkering v. Fritidscenteret i markedsdagene; bemandet 
barer i markedsdagene; blå bar torsdag og pubben alle dagene; running dinner og 
hjulpet Grundejerforeningen med afvikling af markedsfesten. 

c. Støtteforeningen sender en stor tak til de personer, der har hjulpet os med at afvikle 
vores aktiviteter. 

 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017 

a. Støtteforeningen har haft et overskud på knapt 100.000 kr i 2017. 
b. Foreningens egenkapital er primo 2018 673.526 kr. 

 
4. Behandling af forslag. 

Bestyrelsen fremsætter forslag om at nedlægge foreningen i løbet af 2018 
 Bestyrelsens forslag var der ikke flertal for; således nedlægges foreningen ikke. 
 

5. Valg af bestyrelse. 
Følgende er på valg : Torben Bregendal - modtager ikke genvalg 

Ib Kærsvang - modtager ikke genvalg 
Der blev valgt 2 nye medlemmer ind i bestyrelsen; Leif Backmann og Arne
 Spangfort. Bestyrelsen er ikke konstitueret, da Arne Spangfort ikke var til stede. 
Foreningen takker Ib Kærsvang og Torben Bregendal for deres mangeårige indsats. 

 
6. Valg af revisor. 

Inge Martinussen blev genvalgt.  
 

7. Eventuelt 
a. Foreningen blev rost for sit arbejde med at skaffe midler. 
b. Der var forslag om “tema-år”; som forstås således, at man i et givent kalenderår 

skulle øremærke de indtjente penge til et bestemt formål. Den brugergruppe der så 
vil have størst gavn af disse indkøb, skulle yde ekstra hjælp det pågældende år. 

c. Flere personer gav tilsagn om at hjælpe med aktiviteter, alternativt skaffe hjælpere 
til aktiviteter. 

d. Der kom forskellige forslag til anvendelse af foreningens midler. 


