
 

Generalforsamling - Ølsted Borgerforening 

Søndag den 16.2.2020 

 

Referat 

 

Til stede: Henning, Per, Claus L.., Edith, Helle, Jan, Kenneth, Charlotte og Rita  

                (referent)  

 

Ikke til stede: Dan og Ole 

 

Inden Generalforsamlingen kl. 13.00 var Borgerforeningen vært for en let frokostbuffet. 

Vi var 50 deltagere i alt. 

 

 

1. Valg af dirigent 

 

    Erling Kauffmann blev foreslået og valgt. 

 

2.  Valg af referent 

 

     Rita Sobczyk 

    

3.  Formandens beretning 

 

     Henning aflagde en god beretning om Borgerforeningens arrangementer i 2019 og 2020. 

 

      . Kim Larsen Jam den 18.5.2019 – stor succes 

      . 1 års fødselsdagskoncert med PetMics, Nye talenter og Musikkens Gade den 2.6.2019, det var  

        en dejlig koncert med rigtig god musik 

      . Sct. Hans bålaften den 23.6.2019 kl. 19.00 ved madpakkehuset. 

      . Madmarked – Kællingetorvet 15.9.2019 

      . Lokalrådet arrangerede borgermøde den 26.8.2019. Søren Würtz var inviteret fra kommunen – 

        talte om rammer for udvikling af Ølsted 

      . Græskarudskæring og halloween i efteråret 2019  

      . Foredrag den 22.1.2020 om Gl. Ølsted v/lokalhistoriker Jørgen Lassen, der deltog ca. 130 

        Hvis der er forslag til nye foredrag modtages det gerne. 

      . Fastelavn den 23.2.2020 i Ølstedhallen sammen med SuperBrugsen. Dørene åbnes kl. 13.30 

      . Borgerforeningen holder i samarbejde med Hjerteforeningen i Halsnæs introduktionskursus i  

        genoplivning – Red liv fra kl.19.00 – 21.00 i Sundhedsafsnittet på Ølsted skole den 26.2.2020   

      . Nørkleklubben har opstart mandag den 2. marts fra kl.19.00 – 21.00 og fortsætter hver mandag  

        den første i måneden i Rytterskolen 

      . Fællesspisning den 26.3. og 28.5. 2020 kl. 18.30 i kantinen på Ølsted skole. I marts serveres  

        flæskesteg med tilbehør, og for dem som ikke ønsker flæskesteg er der et grønt alternativ. 

        Lokalrådet betaler vand til alle, men der vil være mulighed for at købe øl og vin. 

        Borgerforeningen giver kaffe/te efter maden. Hvad menuen er i maj vides ikke endnu. 

        Billetter til arrangementet den 26.3.2020 kan købes i SuperBrugsen i Ølsted fra den 9.3.2020, 

        pris 85 kr. pr. kuvert og børn under 12 år ½ pris inkl. 1 sodavand. Husk at gøre opmærksom på  

        om du skal have grøn middag. 

      . Koncert med Shu-bi or not Shu-bi den 16.5.2020 fra kl. 15.00 og Andreas Langvad fra kl.  



        13.30. Andreas Langvad spillede også ved Kim Larsen Jam i 2019 

        Fra 1.3.2020 kan der købes billetter i SuperBrugsen. Der er ingen gebyr ved køb på nettet, 

        som der har været tidligere. 

      . Gudstjeneste i grusgraven 2. Pinsedag kl. 10.30   

      . Der arrangeres et Gospelkor enten den 13. eller 14.6.2020 

      . Sct. Hans bålaften den 23.6.2020 kl. 19.00 ved madpakkehuset. Bålet tændes kl. 20.00 

        Jagtforeningen står for salg af pølser 

      . Frank og fyrene kommer på sommerscenen den 15.8.2020 

      . Græskarudskæring og halloween til efteråret 2020 

      . Juletræet stod tidligere ved Rytterskolen – er flyttet ned ved kroen , ses af flere, så juletræet  

        placeres samme sted i år. 

      . Der sættes flagallé op ved konfirmation og 1. skoledag, det blev i høj grad bemærket, at der 

        blev flaget ved 1. skoledag 

      . Cafeklub hver onsdag fra 9.30 – 12.00 i Rytterskolen. Alle er velkommen, der sker lidt af  

        hvert, nogle spiller kort, der strikkes og snakkes osv. Kaffe kan købes for 10 kr. der er  

        hjemmebagt kage som arrangørerne sørger for på skift.       

            

        Henning rykker Hjerteforeningen for svar ang. hjertestarter ved klubhuset som ikke virker. 

 

        Henning takker alle for hjælp inkl. græsslåning mm. i 2019. 

 

        Toiletter: Vi har fået bevilget 50.000 kr. til 2 toiletter, men når der rettes henvendelse til  

        Kommunen, sker der ingen ting. Der er søgt om byggetilladelse i 2019,  nu startes der  

        forfra med ansøgning om byggetilladelse til kloakering og toiletter. Rigtig kloaknet koster  

        62.000 kr. to nye matrikler koster også.   

        

        Torsten Schnieber: har spurgt på kommunen om der må flages ved valg, der må godt flages,  

        men der er ingen flagstænger. 

 

        Per Perschke: Vi kan bare flage ved valg og bygge toiletter som vi vil. 

 

        Borgerforeningen fik status som lokalråd af Kommunen efter, at det oprindelige lokalråd blev  

        nedlagt i august 2019. Borgerforeningen fungerer som lokalråd for byen, Per har kontakten i  

        lokalrådet, er ikke formand. 

 

        God kontakt til kommunen, grusgraven er kommunens grund. Vi får 25.000 om året fra  

        kommunen, der er søgt om 100.000 kr. fra kommunens udbygningsplan, vi vil gerne   

        orienteres om det. 

 

        Per skal til møde med Ungeråd i København. De unge skal have et sted at være, vi må se om  

        det kan fungere, god dialog omkring det. 

 

        Kællingetorvet Misja K. Rasmussen (den lokale kunstner) kommer med et projekt, tænkt som 

        et tårn med kunst på, Amfiteater, han vil også tale med kromanden og pizzeriaet om en cafe. 

 

        Anne Marie Andersen: kommer det til at koste penge? Det skal være hyggeligt på  

        Kællingetorvet, der tages stilling til hvad der kan laves. 

 

        Helge Andersen: hvor mange arrangementer er der i grusgraven, er det ikke billigere og bedre  

        at leje toiletvogne. 



      Toiletter ved grusgraven er også for de handicappet. 

 

      Birthe Madsen: der skal helst være et toilet ved madpakkehuset, området bruges af børnehaven 

      og skolen. Der er nogle der overnatter ved de to shelter, det er ikke i orden, der ikke er  

      toiletmuligheder. 

 

      Henrik Tolstrup: frustreret ang. toiletter, der skal være hygiejne ved området. Der er ingen der  

      tager ansvar i kommunen. Kloaksystem ved madpakkehuset, Henrik mener det er noget rod. 

      Ved scenen skal der laves en samlebrønd. Nemmere ved madpakkehuset. Henrik rykker for der 

      sker noget, og at de penge der er bevilget bruges. 

    

      Takker Henning for en god beretning og onsdagscafeen, et godt sted at komme og bliver taget  

      godt imod. 

 

      Ungeråd – hvordan synes de, de unge mennesker skal være i grusgraven. SSP har været oppe  

      og se hvordan de har det. Ungeråd skal deltage i møde i Ølsted. 

      Bøtter til pantflasker er en god idé. 

 

      Kofod:  tilflytter for 3 år siden, kommer fra en by der havde en bymidte. 

      Kællingetorvets udsmykning relateres til sted, levende bymidte der minder om det tidligere  

      område. 

 

      Torsten:  har i mange år ønsket belysning på kirkestien, men kommunen afviser. 

      God og fyldestgørende gennemgang af beretningen. 

  

 4. Regnskab 

 

     Regnskab for Borgerforeningen og Grusgrav blev uddelt til alle, og derefter gennemgået af  

     kassereren. 

     Balancen på Borgerforeningens regnskab skal rettes til 2019. 

     Gaver og tilskud hvad dækker det: 

- jubilæumsgaver 

- gave til afgående bestyrelsesmedlemmer 

- guldbryllup 

- gave til jul grusgraven (hjælp) 

- fødselsdagsgave fra Sommer (5.000 kr.) 

 

     Der er ca. 230 betalende medlemmer i Borgerforeningen, 20 har ikke betalt. Betaling af 

     kontingent til BF sendes pr. mail, printer det ud til dem som ikke har mail og lægger det i  

     postkassen. 

     

     Begge regnskaber blev vedtaget. 

 

  5. Fastsættelse af kontingent 

      

      100 kr. for en husstand som i 2019. Vedtaget.   

 

  6. Indkomne forslag 

 

      Der var ikke modtaget nye forslag.  



 7. Valg 

   

    Der var valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og alle modtog genvalg. 

- Henning Holbek 

- Ole Nielsen 

- Charlotte Hersdorf 

- Kenneth Madsen 

- Jan Hansen 

 

Valg af suppleant 

- Helle Colin Bramwell modtog genvalg 

- Edith Andersen ønskede ikke genvalg 

- Annelise Bech blev valgt som ny suppleant 

 

Valg af bilagskontrollant 

- Jørgen Rasmussen modtog genvalg 

Valg af bilagskontrollant-suppleant 

- Annette Sørensen modtog genvalg 

 

Valg af fanebærer 

- Kenneth Madsen modtog genvalg 

Valg af fanebærersuppleant 

- Dennis Madsen modtog genvalg 

     

8. Eventuelt 

 

    Jan bad medlemmerne vente med at betale kontingent til efter GF. Der sendes en mail ud til alle  

    om betaling. 

 

    Martin Klit: takkede for klipning af græs og fjernelse af ukrudt i grusgraven. Der kunne godt  

    bruges et par mand mere, henvendelse rettes til Martin. 

 

    Ny suppleant til bestyrelsen bor på Astersvej, Annelise Bech er holdt op med at arbejde, og vil 

    gerne være med til at gøre noget for Ølsted. Har set sig lidt omkring og følt at Ølsted var et  

    dejligt område. Annelise bydes velkommen i Borgerforeningen. 

 

    Torsten:  ØIF ønsker ikke længere at betale til Ølsted Rundt, derfor har Borgerforeningen 

    indvilget i at betale til bladet.  

 

    Kællingetorvet – Misja  har sendt et 3 siders bilag til Per, han foreslår at Kællingetorvet får et  

    nyt navn Agora eller Agoraen – Agora betyder en åbenplads, i de græske byer bruges pladsen til  

    mødested, råd- og retshandlinger, handel, teater og sport. Men der var ikke stor tilslutning til at 

    kalde Kællingetorvet noget andet.  

 

    På Kællingetorvet i gamle dage var der en brønd, hvor byens kvinder hentede vand og sikkert 

    fik sig en snak og mændene en øl, så navnet stammer herfra. 

      


