
Generalforsamlingen den 19/02 2014. 

Bestyrelsen og 20 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen. 

Formanden bød velkommen - regnskab og dagsorden var omdelt. 

1. Valg af dirigent. Erling Kaufmann blev valgt og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet i henhold til vedtægterne. 

2.  Formandens beretning. Henning Holbek fortalte om foreningens virke i det forgangne år.   

a. Fastelavnsfest den 10/2, der var mødt 200-300 børn op, men aldersfordelingen ved 

tønderne vil blive ændret i 2014, da nogle af de små børn i 2013 havde slået tønderne ned, 

inden alle havde prøvet at slå. 

b. Sommermarkedet den 5/5 gav udsolgte stader og tilfredshed med arrangementet. 

c. Konfirmation den 9/5 flagalle i Ølsted med 46 flag. 

d. Sct. Hans arrangementet var forløbet fint også på grund af godt vejr, og der var mødt 200 

til 300 personer op. Borgmesteren Helge Friis havde holdt båltale og folkedanserne havde 

danset og budt nogle af de fremmødte op til dans. En rigtig hyggelig aften. 

e. Valgaften med bespisning (valgflæsk). 80 borgere havde meldt sig til bespisning og til selve 

valgmødet var der 250 deltagere. 

f. Årets julemarked var også i 2013 faldet sammen med julemærkemarchen. Her havde 

mange deltaget og mange havde lagt vejen forbi julemarkedet i samme forbindelse. I 2014 

vil der ikke være sammenfald af de to arrangementer. 

g. Juletræsfest for børnene blev ikke til noget på grund af manglende interesse. 

Borgerforeningen vil imidlertid gerne forsøge at lave en juletræsfest for alle børnene i 

Ølsted, som i gamle dage, med film i nogle af klasseværelserne og lagkage og godteposer til 

alle. Men det kræver opbakning fra skolen, børnehaven og SFO-en. 

h. Henrik Hvidthøft havde i den forgangne periode udleveret borde og stole 40 til 50 gange 

en fin indsats til gavn for medlemmerne. 

i. Flag i Ølsted. Flere huller til flagstænger er på tegnebrættet, så der kan komme flag op til 

Humlehaven og op til Gydebakken, når der skal flages. 

j. En container til opbevaring er det blevet drøftet at Borgerforeningen køber. 

k. Foredrag. Kan blive et af de nye tiltag i 2014. 

l. Fjernsyn i Brugsen ved kassen med reklame for idrætsforeningen og Borgerforeningen. 

m. Grundlovsmøde og eventuel juleudsmykning af Ølsted er forslag til nye tiltag. 

n. Grusgraven.  Madpakkehuset er blevet påbegyndt og legeplads vil blive anlagt i april. 

Ildsjæle til arbejdet med Grusgraven søges! 

Af bemærkninger til formandens beretning kan nævnes, at Torsten Schnieber huskede os på, at vi 

havde talt om at få lavet en CD med informationer til nye borgere i Ølsted. Jørgen Lassen fra 

Frederiksværk havde tidligere lavet videoer til lignende tiltag og han vil gerne være os behjælpelig 

med video eller CD. Birthe fra Folkedanserne ville meget gerne, at vi arbejde videre med 

juleudsmykningen. Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 



3. Regnskab ved Jan Hansen. Regnskabet udviste et overskud på kr.21.350,46 og formuen ved årets 

udgang var på kr. 183.615,82. Regnskabets enkelte poster blev gennemgået.  Regnskabet blev 

herefter enstemmigt vedtaget. 

4. Kontingent fastholdes uændret. 

5. Indkomne forslag.  Ingen forslag var indkommet. 

6. Valg. 

a) Torsten Schnieber, Henning Holbek og Per Stenz blev genvalgt til bestyrelsen, som nye 

medlemmer blev indvalgt: Laila Didriksen, Perikumvej 2, Ølsted og Jesper Kirkebye Andersen, 

Gydedalen 7, Ølsted. 

b) En suppleant til bestyrelsen blev ikke valgt 

c) Jørgen Rasmussen blev genvalgt til revisor 

d) Lars Dybdahl blev genvalgt til revisorsuppleant. 

e) Erik Birk Hansen blev genvalgt som fanebærer. 

7. Eventuelt.  

P.E. Nørregaard 

 

 

 

  

 

 


