
Referat af generalforsamling den 4. Marts 2014 på Vorbasse Kro 
 

1.Valg af dirigent: Jenny Larsen. 
   Referent:   Charlotte Jacobsen. 
 
2. Fremlæggelse af året der gik. 
 
Formanden gennemgik de forskellige arrangementer. Først afholdelse af  
Torvedagen, som ikke har været afholdt i flere år. Som noget nyt flyttede vi 
torvedagen om til Sparekassens p-plads, samt ved busholdepladsen. Vejret var ikke 
for godt, men trods det kom der mange gæster, og takket være de mange frivillige 
hjælpere og vores medlemmer blev det en super god dag. Kroketklubben stod for 
opsætning af flagalle. Musikken  blev leveret af Peter og Peter, Kulturforeningen  
lånte vi telt af og Poul Hansen  hjælp med teltet, veteranbilklubben i Vorbasse og 
motorcykelklubben fra Veerst, kom og udstilte. VGF  lånte os bordbænksæt som 
Knud leverede og hentede.Haveforeningen og pilefletterne, stillede boder op. 
Guldbageren leverede gratis rundstykkker ca. 250 stk. og  Kroen stod for maden. Vi 
siger tusind tak til jer alle. Efter de mange flotte positive tilbagemeldinger vi har 
modtaget, overvejes det om vi gentager Torvedagen igen i år ? Det hører I nærmere 
om. 
 
Til markedet 2013 havde vi et kanon vejr, samt et rigtig godt salg af vores 
drikkevarer og kildevand solgte vi mange af, faktisk over 3000 stk.0,5 liters, det er 
det største salg af kildevand nogen sinde. Vi siger mange tak til de mange frivillige 
som var på plads for at tage en tørn i vognene. Vi håber I er klar igen i år. 
Vores omsætning blev det 3. bedste i de år vi har haft ølvognene, men overskuddet 
blev desværre lidt dårligere, på trods af fritagelse for stadeafgiften, men der blev lagt 
en afgift på udsalgsvarerne, hvilket ikke lige var en fordel for os, for jo mere vi 
solgte, jo større blev afgiften. 
Vi har et møde med VGF her i den kommende uge, hvor vi sammen skal drøfte 
markede 2013 samt det kommende  marked i 2014. 
Vi har lidt ønsker om bord/bænkesæt ved vogne 1 og 2, så gæsterne har mulighed for 
at sidde ned og hygge sig. Måske også at flytte om på hjørnet af gade N og gade Q, 
for at få det sidste med om aftenen, da mange unge mennesker går der forbi. Vores 
logoflags placering i forhold til  VGF’s nr.flag, skal også drøftes til mødet med VGF. 
 
Vi valgte at droppe julemarkedet i 2013 i hallen, da Jane og Brian ikke ønskede at 
fortsætte, det ville blive en alt for stor mundfuld for os, at gå i gang med, så i stedet 
for genoptog  vi det gamle juleoptog, på p-pladsen ved Prikken. 



Der var lidt færre med i optoget, men der kom mange for at deltage. Der var godt 
musik leveret af Vejen Garden. Vi vil næste gang se lidt mere på dato i forhold til 
nabobyerne og hvornår de har optog. Vi har snakket med Hejnsvig Erhvervsforening, 
om evt. at gå sammen om et julemarked, og måske at skiftes her og i Hejnsvig. 
Juletræet på p-pladsen, var sidste år et af de pæne og mange har givet positive 
tilbagemeldinger, det er vi glade for. Stormen Bodil gav os nogle problemer og en del 
ekstra arbejde i den forbindelse, bla. med at holde træet stående og derefter at få det 
rettet op igen, men det klarede  Lars Poulsen, og det siger vi en stor tak for.  
Det store træ på p-pladsen har samtidig også givet anledning til nogle diskusioner i 
bestyrelsen, da træet også er forbundet med store omkostninger. Ville det evt. være 
en ide, med lys i de 5 små træer rundt ved P-pladsen, og lade lysene sidde hele året ? 
Det ville kunne spare os for ca. 15.000 kr årligt. 
Julebelysningen er også noget vi vil drøfte med VGF. 
Vi siger også en stor tak til Kroketklubben for opstillng og nedtagning af flagallé i 
forbindelse med diverse begivenheder i byen. Det ser flot ud igennem byen når alle 
flagene er oppe. 
Bent siger tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året der er gået og for bestyrelsens 
tålmodighed samt opbakning til ham som formand. Vi siger farvel og tak for godt 
samarbejde og store indsats gennem årene til Randi og Bjarne, som i aften træder ud 
af bestyrelsen. Randi kan ikke fortsætte, da hun ikke har erhverv i byen mere. Bjarne 
ønsker ikke at fortætte 
 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
 
Lars beretter om regnskabet, som er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen. 
 
4. valg af medlemmer, suppleanter og revisorer. 
 
Lars Poulsen modtager genvalg 
Randi Mikkelsen ønsker ikke genvalg 
Bjarne Kristiansen ønsker ikke genvalg. 
Tina Fyhn Larsen og Jette Kring ville gerne opstilles. 
Der blev delt stemmesedler ud og Allan Hansen samt Anna Marie Thomasen var 
stemmetællere. 
Lars Poulsen blev valgt. 
Tina Fyhn Larsen blev valgt. 
Jette Kring blev valgt. 
1.Suppleant til bestyrelsen blev Poul Svendsen. 
2. suppleant blev Allan Hansen. 
Valg af revisor 
På valg er Jens Åge Thomasen, som modtog genvalg for 2 år. 



Peter  Tolberg er valgt som revisor for et år. 
Suppleant blev Niels Peter Christensen. 
 
5. Behandling af indkomne forslag. 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
6. Fastsættelse af kontingent. 
Forslag på mødet var, at det fortsat skulle være kr. 500,00 pr. medlem i kontingent 
uanset størrelse på virksomheden. 
Eller at det skulle være kr. 1000,00  pr. medlem og så var alle udflugter og foredrag 
mm.  med i kontingentet. 
Der blev stemt for at kontingentet pr. medlem skulle forblive på kr. 500,00 og så vil 
der være en egenbetaling, som det er nu, ved udflugter og lignende.  
 
7. Eventuelt 
På generalforsamlingen blev vores tur til Tyrstrup Kro, rost. Medlemmerne syntes det 
havde været en god aften. 
Jette Kring fortalte kort om et foredrag der finder sted, allerede den kommende 
mandag, i forbindelse med LAG Billund’s generalforsamling og alle er velkommen. 
 
 
 


