
Generalforsamlingen den 20/02 2013. 

Bestyrelsen, dog uden Henrik og Michael, der begge havde meldt afbud, var mødt op. Desuden var 15 

medlemmer mødt til generalforsamlingen. 

Formanden bød velkommen og regnskab, dagsorden og vedtægter var omdelt. 

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

var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne. 

2. Formandens beretning. Henning Holbek fortalte først om sidste års fastelavnsfest, at der var mødt 

200-300 børn op. Tønderne til de mindste var slået ned, inden alle havde prøvet at slå, og også de 

voksne havde slået tønden lidt for hurtigt ned. Det var løst i 2013. Kassereren havde købt rigtige 

tønder til de voksne, og de små var delt op i drenge og piger, så alle havde fået lov til at slå katten 

af tønden. I 2013 var der udleveret 318 billetter til børn og, hvis der er ligeså mange voksne med 

som ledsagere, var der fint fremmøde. 

Sommermarkedet gav udsolgte stader og tilfredshed med arrangementet. 

Sct. Hans arrangementet havde givet en del udfordringer på grund af vejret, men der var mødt 200 

til 300 personer op. Kommunen havde været sent ude med planering af sti og plads, så den havde 

også et ansvar for, at området var noget ufremkommeligt. 

I oktober måned havde skolen jubilæum, og i den forbindelse havde vi sat flag op i gaden. 

Årets julemarked var i 2012 faldet sammen med julemærkemarchen. Her havde ca. 800 deltaget og 

mange af de marcherende lagde vejen forbi julemarkedet. 

Juletræsfest for børnene blev aflyst for sidste år var kun 30 tilmeldt. Borgerforeningen vil 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. Det kræver opbakning fra skolen, børnehaven 

og SFO-en. Jan Hansen har kontaktet disse, men børnehaven var ikke stemt for et fælles 

arrangement. De har deres egen tradition med at finde nisser oppe i Ølsted bakker. 

Grusgraven. Der havde været afholdt 3-4 møder med kommunen, og der var søgt om penge til 

diverse formål. Hvis Grusgraven får tildelt midler dobler kommunen disse beløb. Vand og el bliver 

først installeret, når lokalplanen er vedtaget. 

Liseleje Borgerforening havde været på besøg for at give inspiration.  

Vi arbejder på at udvide flagalleen i fremtiden. Nye huller skal afmærkes på kort og godkendes af 

kommunen. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget 

3. Regnskab ved Jan Hansen. Regnskabet udviste et overskud på kr. 18.065,53 og formuen ved årets 

udgang var på kr. 160.162,46. En af tilhørerne ville gerne se lidt mere af omsætningen indenfor 

regnskabets enkelte poster, men det kan medføre, at regnskabet bliver så stort, at vi skal 

momsregistreres. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

4. Kontingent fastholdes uændret. 

5. Indkomne forslag.  Ingen forslag var indkommet. 

6. Valg. 

a) Henrik Hvidthøft, Michael Svensson og Poul Erik Nørregaard blev genvalgt til bestyrelsen, som 

nyt medlem blev indvalgt Claus Lelund, Baunager 228, Ølsted. 

b) Erik Birk Hansen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen  



c) Dennis Madsen blev genvalgt til revisor 

d) Anette Sørensen blev genvalgt til revisorsuppleant. 

e) Dennis Madsen blev genvalt som fanebærersuppleant. 

7. Eventuelt. Det blev nævnt at foreningen har i alt 354 medlemmer. Og så blev der diskuteret 

juleudsmykning i Ølsted og flagudsmykning. 

 

P.E. Nørregaard 

 

 

 

  

 


