
 

Generalforsamling - Ølsted Borgerforening 

Søndag den 26.9.2021 

 

Referat 

 

Til stede: Henning, Per, Dan, Claus L.., Helle, Ole, Kenneth, Charlotte, Annelise og Rita  

                  

 

Ikke til stede: Jan 

 

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

Vi var ca. 33 deltagere i alt. 

 

 

1. Valg af dirigent 

 

    Henrik Tolstrup blev foreslået og valgt. Generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

2.  Valg af referent 

 

     Rita Sobczyk 

    

3.  Formandens beretning 

 

     Henning bød velkommen og aflagde en god beretning om Borgerforeningens arrangementer i    

     2020 og 2021. 

 

     Så er der igen gået et år eller retter 1½ år siden jeg sidst skrev beretning. Tiden går stærkt og  

     når jeg ser tilbage er der sket en masse. Det kan jeg ikke sige om i år, jeg synes det er længe  

     siden vi sidst holdt Generalforsamling, det kan vi tilskrive Coronaen, men der er sket et par ting. 

 

- Søndag den 23.2.2020 holdt vi fastelavn, der var 257 børn til stede. Det blev til en dejlig dag  

      for alle. 

 

     -    Den 22.1.2020 holdt lokalhistoriker Jørgen Lassen foredrag om det ”Gamle Ølsted”, der  

          deltog ca. 130.  

 

     -    Pinsegudstjeneste 2. pinsedag den 24.5.2021. Vejret var rigtig godt og der kom mange til  

          gudstjenesten, det var en god oplevelse. 

 

- Café klubben i Rytterskolen er lige startet op igen, efter en pause pga. Coronaen. 

 

- Ølsted Sommerscene 

 

Vi har holdt 5 koncerter i 2021. 

- Shubberne og Andreas Langvad den 29.5.2021 – var planlagt i 2020, men blev stoppet pga. 

Coronaen. 

- Keen On Queen den 26.6.2021 

- ABBAtizer den 14.8.2021 



- Ann og Aberne den 15.8.2021 

- Frank og Fyrene den 4.9.2021 

 

Der kom ikke så mange til koncerterne, som vi havde håbet på. Hvorfor vides ikke, måske 

skyldes det eftervirkningerne efter Coronaen, der er mange andre der har holdt fest i samme 

periode, eller måske ny adfærd. Koncerter andre steder har haft samme problem.  

 

- Grusgraven 

Der er holdt flere forskellige arrangementer: 

. Græskarudskæring 

. Halloween-uhygge og 

. Klovneløb 

 

Det er ikke Borgerforeningen som står for det, men Mads Vergo fra ØIF. 

Vi er glade for det bliver holdt i grusgraven. 

 

- Sankt Hans aften den 23.6.2021  

Blev aflyst pga. Coronaen 

 

- Madmarked v/Kællingetorvet 

Som skulle være afholdt i september i samarbejde med menighedsrådet, blev også aflyst pga. 

Coronaen 

 

- Juletræ  

      Der blev tændt juletræ i december 2020. Menighedsrådet lavede æbleskiver og gløgg ved  

      juletræets tænding. 

 

- Flag 

Vi har haft flag oppe til konfirmationerne. Det har vi hvert år. Der bliver også flaget ved 

børnenes første skoledag, og det er skolen rigtig glad for. 

 

- Lokalråd 

Der er ikke sket meget, det er Coronaen også skyld i. 

 

- Bordudlejning 

      Vi lejer borde og stole ud til medlemmerne til rimelige penge. Der har ikke været meget i år. 

 

- Legepladsen 

Er foreløbig lukket grundet dårlig stand. 

 

Tak 

Tak til alle frivillige som har hjulpet os i årets løb. 

Folkedanserne, Jagtklubben, Menighedsrådet og Rundt om Ølsted. 

 

Det er vi meget glade for, hvis der er andre der også har lyst til at hjælpe, måske bare en gang, må 

I gerne kontakte Borgerforeningen, 

 

Toiletter 

Vi har næsten færdiggjort toilettet ved Sommerscenen, vi mangler at få lavet en dør og gulvet 

skal også laves. 



Fremtid 

Det er svært at vide, der kan komme mange bump på vejen, det har vi lært sidste år. 

 

Jeg håber, vi kan tage de ting op igen som er blevet aflyst pga. Coronaen. 

 

Jeg er spændt på, om der kommer mange nye ting i fremtiden, det må tiden vise, jeg stopper nu 

som formand i Borgerforeningen efter godt 10 år, det har været spændende, men også krævende. 

Jeg har trods alt nydt det. 

 

Tak for gode år. 

 

Henrik Tolstrup takker Borgerforeningen for Café klubben. Dejligt sted at være, gode debatter. 

Folk brænder for noget, ildsjælene er aktive, Tak for det. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

4.  Regnskab 

  

     Regnskab for Borgerforeningen blev uddelt til alle, og derefter gennemgik Henning regnskabet 

     på foranledning af Jan. Jan er ikke ok, så derfor har han ikke lyst til at deltage. 

 

     Regnskabet blev godkendt. 

 

5.  Fastsættelse af kontingent 

  

      100 kr. for en husstand i 2021. Vedtaget. 

 

6.  Indkomne forslag 

 

     Per fremlagde forslag til: 

 

      § 3. Medlemmer 

      

      1. Enhver husstand kan optages som medlem. Hver husstand har to stemmer på  

         generalforsamlingen og personerne skal være fyldt 18 år. 

 

     Ovenstående § 3. styk 1 foreslås ændret til: 

 

     § 3. Medlemmer 

 

     1. Enhver husstand og firma i Halsnæs Kommune kan optages som medlem med hver to  

         stemmer på generalforsamlingen. Personerne skal være fyldt 18 år. 

 

     Forslaget kom til diskussion 

 

     Kofod 

     Bopæl er en god idé, vi slutter op om fællesskabet, hvis vi rækker ind i Hillerød kommune må  

     de have vores fællesskab som deres fællesskab. 

 

 



     Jørgen 

 

     Hvorfor skal et firma have to stemmer (3310) Det er svært med postnumrene og om man hører 

     til det ene eller andet.  

 

     Kauffmann 

 

     Forslaget lyder godt, der bor mange i sommerhusene her i området, tag alle der har lyst til at  

     være med i Borgerforeningen. 

 

     Lene 

 

     Alle kan melde sig ind i Borgerforeningen. Så skal de ikke være i Lokalrådet. 

 

     Per Perschke argumentere 

 

     I løbet af kort tid kan Borgerforeningen måske nedlægges og erstattes af lokalrådet, men pt. 

     vil det ikke være en god idé. Der deltog ikke mange i lokalrådsmødet. 

 

     Charlotte Hersdorf 

      

     Alle kan være medlemmer, også dem som bor i sommerhusene i Halsnæs kommune. 

 

     Der var for og imod det fremsatte forslag. Per ville til sidst godt trække forslaget. 

 

     Forslaget sendt til afstemning. 

     Der var 2 stemmer for, så forslaget blev forkastet. 

 

7.  Valg 

 

    Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer 

- Henning Holbek, ønskede ikke genvalg 

- Jan Hansen, ønskede ikke genvalg  

- Claus Lelund, modtog ikke genvalg 

- Per Perschke, modtog genvalg 

- Dan Jørgensen, modtog genvalg 

- Rita Sobczyk, modtog genvalg 

 

   Yderligere stillede 

    -    Torben Andersen  

- John Sobczyk 

- Helle Colind Bramwell tidligere suppleant i bestyrelsen 

- Annelise Bech tidligere suppleant i bestyrelsen  

op til bestyrelsen. 

 

Det udløste kampvalg:  

På valg var:  

-   Dan Jørgensen 

-   Helle Colind Bramwell 

-   John Sobczyk                   



-   Per Perschke 

-   Rita Sobczyk 

-   Torben Andersen 

 

Der skulle vælges 4 personer  for en 2-årig periode. 

Følgende blev valgt: 

-   Dan Jørgensen 

-   John Sobczyk 

-   Per Perschke 

 -  Rita Sobczyk 

 

2 personer skulle vælges for 1 år. 

 -   Annelise Bech og Helle Colind Bramwell blev valgt. 

 

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

 Følgende stillede op: 

- Claus Lelund 

- Vinni Nørgaard 

- Mads Vergo 

    Claus Lelund og Vinni Nørgaard blev valgt. 

 

     Valg af bilagskontrollant 

 -   Dennis Madsen 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 

 

    Henrik Tolstrup 

    Det er vigtigt, at vi selv er med til at udvikle Ølsted. Rigtig godt område, sikre en god  

    infrastruktur.   

    Der bliver igangsat en større boligudbygning i Ølsted, så der vil komme en del nye borgere til 

    byen. Det er også vigtigt, at alle kan komme sikkert rundt.  

 

    Kommunen vil bevilge 1,6 mill. kr. til Kællingetorvet, så det bliver et pænt område. 

 

    Mads Vergo 

    Der kommer mange nye tilflyttere til Ølsted. Borgerforeningen skal tænke på en overdragelse til  

    de unge. 

 

    Torben Andersen 

    Borgerforeningen og ØIF skal arbejde sammen, hvorfor sker det ikke? 

 

 

 



    Claus Lelund 

    Snakken om Intro-brev til de nye tilflytter, det er bare ikke så let, at få oplyst hvem der er ny  

    tilflytter. 

 

    Halsnæs kommune tilbyder en guidet tur rundt i kommunen til nye borger. Der har været flere  

    busture efter Coronaen. 

 

    Jørgen 

    Samarbejde mellem ØIF og Borgerforeningen, der er et nedslidt udendørs fitness, der forventes 

    en udbygning og vedligeholdelse. 

 

    Kofod 

    Flyttede hertil for 5 år siden, Borgerforeningen, det er de samme der gider, generationsskifte 

    kunne være ok.  

 

    Der er bare ingen unge, kom med et forslag til hvordan man får fat i dem, opslag på facebook  

    kunne være en mulighed, men de unge har rigeligt at lave. 

 

    Foreningshuset ønskes omdannet til et ungdomshus for de 13 – 18 årige. Efter mødet med  

    borgmesteren vil kommunen afsætte penge dertil. 

 

    Per Perschke afsluttede GF med at fortælle, at Borgerforeningen aldrig har været så aktiv som nu,  

    der er madmarked, Café klub, koncerter. Henning har været en særdeles aktiv formand, 

    forgangsmand for grusgraven, madmarked mm. 

 

    Tak for indsatsen Henning. 

 

    Vigtigt med unge og impulser udefra. Vigtigt med gode medspillere i en forening. 

 

 

 

      

    ___________________________                                     ______________________ 

            Henrik Tolstrup                                                                  Rita Sobczyk 

                  Dirigent                                                                           Referent 


