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Referat af generalforsamling i Ølsted Borgerforening den 18/2 2015. 

Formanden bød velkommen.  Af  bestyrelsens  9 medlemmer havde kun Claus Lelund meldt fra. Derudover 

var der mødt 15 medlemmer op.  

1. Valg af dirigent. Erling Kaufmann blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var 

indkaldt rettidigt i henhold til lovene. Dagsordenen blev læst op. 

2. Formandens beretning. 

Der er sket meget i det forgangne år. Henning nævnte de arrangementer, som var afholdt.  

Fastelavnsarrangement i 2014 og 2015, konfirmation med flagalle i byen, sommermarked, Sct. Hansfest i 

Grusgraven –hvor der var mødt ca. 300 op. Samtidig fik vi indviet Grusgraven. Koncert i Grusgraven ved 

Niels Westfall. Julemarkedet var i år uden julemærkemarch, derfor færre besøgende. Der sættes 

spørgsmålstegn ved, om vi i fremtiden skal have julemarked. Tiden er løbet fra denne form for 

arrangement. Foredrag i skolens kantine med 170 billeder om det gamle Ølsted. En stor interesse fra byens 

borgere for dette foredrag, kantinen var helt fyldt. 

Fjernsyn i Brugsen, ”Vi vinker”, juletræ ved Rytterskolen er i årets løb betalt af os. Grusgraven er næsten 

færdig.Den bruges meget af Ølsteds borgere. Vi vil gerne lave koncerter i fremtiden, men der startes i det 

små .Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

3. Regnskab ved Per Stenz. Regnskabets tal blev gennemgået og året gav et underskud på kr.16.330,75. 

Foreningens formue ved årets slutning udgør kr. 167.285,07. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

4. Fastsættelse af kontingent for 2015. Uændret i forhold til tidligere. Vedtaget. 

5. Indkomne forslag.  

a) Vedtægtsændringer med rettelse af paragraf 6. Forslaget blev godkendt. 

b) Forslag fra  Grusgravens Ildsjæle:  Der ønskes bevilget kr. 18.000 til Ildsjælene, så der kan laves 

siddepladser i Grusgraven. Bestyrelsen støttede forslaget.  Enstemmigt vedtaget. 

6. Valg: 

A. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer: 

På valg var:  

a) Henrik Hvidthøft, blev genvalgt 

b) Michael Svensson, blev genvalgt 

c) Poul Erik Nørregaard ønskede ikke genvalg,  Per Perschke blev forslået som nyt medlem af 

bestyrelsen. Per blev valgt. 

d) Claus Lelund, blev genvalgt 
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B. Valg af suppleant til bestyrelsen: 

På valg var: Erik Birk Hansen,  blev genvalgt 

C. Valg af revisor: 

På valg var: Dennis Madsen,  blev genvalgt 

D. Valg af revisorsuppleant: 

 På valg var: Anette Sørensen, blev genvalgt 

E. Valg af fanebærersuppleant: 

På valg var: Dennis Madsen, blev genvalgt 

7. Eventuelt. 

Forskønnelse af Ølsted, nye skilte og skilte til Grusgraven er ønsket. Lys på kirkestien er nævnt igen overfor 

kommunen, men det vides ikke, om det bliver udført. Vejene i Ølsted er meget dårlige. Der kommer 

fodgængerovergang ved Netto. 

Jesper Kirkeby Andersen meddelte til sidst på mødet, at han trækker sig fra bestyrelsen. 

P.E. Nørregaard 

 

 

Ølsted,  den,         /         2015 
Dirigent Erling Kaufmann 


