
Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 8 marts 2018 på Vorbasse kro. 

Referent: Lone Okholm  

  

1.     Valg af dirigent og stemmetæller 

Dirigent: Jenny Larsen 

Jenny takker og fortæller at det er 35 år siden foreningen blev stiftet.  

Stemmetæller: H.C. Christensen - Peter Tolberg  

  

2.     Fremlæggelse af året der gik ( Jette ) 

Der har i året løb været virksomhedsbesøg. D. 14/6 2017 hos Bøjsø hvor vi fik en fin 

rundvisning. Efterfølgende fortalt Karla fra Karla massage og Poul Svendsen fra Svendsen 

Entreprenør ApS om deres virksomhed. D. 22/ 2 2018 var der virksomhedsbesøg hos NH 

Emballage hvor der også var en fin rundvisning på fabrikken. Mie Svendsen fortalte om den 

private dagpleje Ælle bælle. Vi sluttede af med et besøg i Jens Åges lille museum, som både 

var sjov og spændende at besøge.  

 

 

 

Markedet 2017 var et gennemsnitsmarked, der var stor tak til alle de frivillige. 

 

 

 

Oven awden blev afviklet sammen med Labriløb og boldklubben. Vejret var fint og det var 

rigtig god besøgt af foreningens medlemmer og byens borger. Der var 225 til spisning, hallen 

havde også en god aften. En tak til veteranbil klubben fordi de kom med deres fine biler. 

Næste Oven awden er d. 24 august 2018.  

 

 

 

Vi havd en bowlinge tur til Brørup hvor der var ca 25 med. 

 

 

 

Julebelysningen var fin i år.  



 

 

 

Juleoptoget var der rigtig fint tilslutning til både fra medlemmer og publikum. Vejen 

garden  havde udfordringer på de glatte veje. Vi fik uddelt 360 godte poser. Stor tak for fine 

sponsor gaver.  

 

 

 

Der er i år blevet budt velkommen til 3 nye medlemmer. Jan the grisemann, Jonas på 

Vorbasse kro og den sidste er butikken med rideudstyr, som desværre er lukket igen.  

 

 

 

Tak til kroket klubben for opstilling og nedtagning af flag.  

 

 

 

Tak til. Bestyrelsen for godt samarbejde og en stor tak til Kjell, der nu forlader bestyrelsen  

 

 

 

3.     Fremlæggelse af revideret regnskab ( Lars ) 

Se kasserens regnskab - godkendt  

 

 

 

4.     Valg af medlemmer, suppleanter og revisorer 

 

 

 

5.     På valg er:    Keld ( modtager Ikke genvalg ) 

Jette ( modtager genvalg ) 

Lars ( modtager genvalg ) 



Majbrit Stundsig Hansen vælges for 2 år.  

Suppleanter: 

1. Suppleant  Allan Hansen - 2. Suppleant Mie  Svendsen  

Revisorer: Jim Trøllund Jensen  

 

 

 

    6.  Behandling af indkomne forslag      

 Mie Svendsen har et forslag til hvordan vi kan udvikle vores forretning:  

 Medlemmer der henvender sig til samme målgruppe, går sammen om at lave en reklamepose 

med reklame fra deres virksomheder. Posen deles ud til kunderne. Vi kan bruge posen som 

reklame, evt på face book. På den måde få vi delt kendskabet til mange flere virksomheder i 

byen. En god ide at dele poserne ud drypvis over året, på den måde, at en virksomhed deler 

poserne ud en måned, en anden virksomhed deler ud en anden måned. På den måde får vi en 

fældes markedsføring. Mie og Jonas vil gerne pakke poser.  

Bestyrelsen skal drøfte det og give Mie og Jonas besked   

      

7.     Fastsættelse af kontingent 

Kontingent er uændret 500 kr for aktive og 150 for passive. Regningen kommer ud kort efter 

generalforsamlingen. 

 

 

 

8.     Eventuelt  

- Lars fortæller om den nye placering af øl vogn 3 på markedet.  

- Der arbejdes på at der kommer classic øl i vognene til marked.  

- Forslag om en facebook gruppe for foreningen både lukket og åben - bestyrelsen arbejder 

videre med forslaget  

- Der oplyses at ikke alle får maile fra formanden - Lars har fundet ud af, at der ikke kan 

sendes mail samlet ud til alle, uden systemer sortere nogle fra. Bestyrelsen skal finde ud af 

hvordan problemet løses.  

- Mie fra kultur og event oplyser at der afholdes et stort cykelløb d. 24/6 , løbet vil komme 

gennem Vorbasse. Der er ca 1000 cykelrytter med og det forventes at der vil komme 1 1/2 

tilskuer pr. løbsdeltager. Det kan vi måske udnytte som forretningsdrivende, ved at vi stiller 

op med små boder. Tilbagemelding til Mie og Jonas.  

- Jette oplyser at i år går udflugten til LEGO House d. 3/5, der vil kommer mail ud om 

arrangement.  


