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REFERAT 

 

Af ordinær generalforsamling onsdag den 20. april 2022 i Café Tybjerghus 

 

__________________________________________________________________ 

 
 

Formanden, Jørn Christiansen, bød de fremmødte velkommen med ønsket om en god 

generalforsamling og gik straks herefter til dagsordenens: 

 

Pkt. 1: Valg af dirigent og referent, hvorunder formanden foreslog Ole Svejstrup som dirigent, og 

undertegnede som referent.  

Begge takkede for valget, og dirigenten, der konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet i 

henhold til vedtægterne, styrede herefter mødet på vanlig rolig og myndig vis. Efter dirigentens 

gennemgang af dagsordenen blev det besluttet at udskyde valg af stemmetællere. Foretages såfremt 

det viser sig nødvendigt. 

Herefter var det tid til dagsordenens: 

 

Pkt. 2: Formandens beretning  

(Formandens beretning bringes i sin oprindelige form) 

 

Det er blot 11 måneder siden, vi sidst havde generalforsamling, og ordvalget er næsten det samme, 

idet der ikke er sket meget på grund af corona, og folks generelle modvilje i at deltage i større 

forsamlinger.  

En af de ting, der tidligere kunne samle os, var viseaftenerne med Erik Christensen, men han afgik 

desværre ved døden, og det er svært at finde en ny leder. Men vi arbejder på sagen, og blandt andet 

Sepper mener, at vi måske kan genskabe viseaftenerne med noget ny teknik. I tilgift blev jeg for 

nylig kontaktet af Eriks enke, Rosemari, som ville give os alle højskolesangbøgerne, hvilket jeg 

sagde mange tak for, og de beror nu her i bygningen, så alle kan låne dem. 

Vores legeplads er en fryd for øjet og sindet, og det er dejligt at se den blive brugt. Stor tak til alle, 

der hjælper med at holde legepladsen, og vi har jo talt om at danne et vedligeholdelsesudvalg, så 

det må vi gøre noget ved. 

Det er vel snart muligt igen at starte kurser med vores hjertestarter og kurser i nabohjælp. 

Det er med til at styrke vort nærområde, og det er også en glæde at se de øgede aktiviteter, som 

Tybjerghus skaber her i bygningen, og med foryngelsen af begge vores bestyrelser og med 

personsammenfald, bør det give nye muligheder. 

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige tak til min egen bestyrelse for et godt og loyalt 

samarbejde gennem årene. Desværre meddeler Mai-Britt Sieben Hansen, at hun ønsker at udtræde, 

hvilket vi er kede af! Men Mai-Britt lover, at hun stadig vil passe vores hjemmesider, og det er vi 

glade for. Tak til dig, Mai-Britt, vi ønsker dig det bedste fremover! 

Som jeg nævnte sidste gang, har vi stadig nogle uløste opgaver med trafiksikkerheden, 

men vi vil forsøge at overbevise kommunen og andre, hvad vi kunne tænke os at gøre. 

Lad mig slutte min beretning her! Aftenen byder vist på flere spændende ting at diskutere.  

Tak for ordet! 

Beretningen godkendt. 
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Pkt. 3: Forslag om vedtægtsændring 

I fortsættelse af beretningen fremsatte bestyrelsen forslag om ændring af vedtægternes § 4, stk. 2, 

der fastsætter tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse. Den nuværende bestemmelse om 

afholdelse inden udgangen af 1. kvartal ændres til afholdelse inden udgangen af 2. kvartal. 

Begrundelsen er, at flere foreninger således kan afholde generalforsamling samme dag. 

Bestyrelsens forslag vedtaget og indskrives i vedtægterne. 

 

Pkt. 4: Regnskab 2021 + fastsættelse af kontingent 

Kassereren, Anders Madsen, forelagde det reviderede regnskab til godkendelse. 

Regnskabets nøgletal viser indtægter på i alt kr. 88.852,28 og udgifter på kr. 521.894,14, hvilket 

giver et årets resultat på kr. - 433.041,86. Når resultatet bliver som anført, hænger det naturligvis 

sammen med legepladsen, hvor fondsmidlerne til anlæggelsen af denne indgik i regnskabet for 

2020, og da udgifterne (betalingen) til opførelsen og materialerne er foretaget i 2021, ser resultatet 

ud som anført. 

Hele regnskabet kan ses på foreningens hjemmeside. 

Regnskabet godkendt. 

Kassereren foreslog uændret kontingent for 2022, hvilket betyder kr. 100,- for ”enlige” og kr. 150,- 

for en husstand. 

 

Pkt. 5: Indkomne forslag. 

Dirigenten meddelte, at der til bestyrelsen ikke var indkommet forslag til behandling på 

generalforsamlingen, men at der fra Annegrete Schmidt var indkommet nogle betragtninger 

omkring foreningens ”formålsparagraf”, og hvad der i realiteten bliver udført dog med skyldig 

hensyntagen til de seneste to år, hvor corona har blokeret for stort set alt. Da blandt andre 

Tybjerghus og Suså Husholdningsforening nu tilbyder foredrag og udflugter er spørgsmålet, hvad 

Landsbyforeningen har at tilbyde sine medlemmer, hvis antal ifølge Annegrete Schmidt synes at 

være svindende, og at Landsbyforeningens rolle efterhånden er udspillet. 

Det beskrevne (meget kortfattet) gav i sagens natur anledning til debat, hvorunder det blev fremført, 

at de respektive foreningers bestyrelser i det store og hele udgøres af de samme personer, og at man 

muligvis ikke har været gode nok til at skabe ”synlighed” og skabe opmærksomhed på foreningens 

hjemmeside om foreningens arbejde og arrangementer. 

Muligheden for en sammenlægning af foreningerne (Landsbyforeningen og Tybjerghus) har været 

vendt i de to foreninger, og man vil fortsætte med en afklaring af, om det er relevant og en reel 

mulighed. 

Dirigenten overlod spørgsmålet til de relevante bestyrelser til en afklaring. 

 

Pkt. 6: Valg til bestyrelsen for 2 år. 

På valg var: Peter Seedorf, Maria Pedersen, Maiken Vesth og Mai-Britt Sieben Hansen, hvor 

sidstnævnte ikke ønskede genvalg. 

Peter Seedorf, Maria Pedersen og Maiken Vesth genvalgt for en 2-årig periode, mens der på forslag 

fra bestyrelsen skete nyvalg af Katja Faurschou Jensen ligeledes for 2 år. 

Det skal præciseres, at Jørn Haaber Christiansen, Johnny Sørvin og Anders Madsen har endnu et år 

tilbage af deres valgperiode. 
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Pkt. 7: Valg af suppleanter 

På valg var Inge og Ole Jensen, der begge ønskede genvalg. 

Genvalgt. 

 

Pkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant 

Som revisor blev genvalgt Elo Andersen, med Lone Paaske Christiansen, som suppleant. 

 

Pkt. 9: Eventuelt. 

Under punktet tilkendegav Johnny Sørvin, at han er glad for Landsbyforeningen og håber på et 

fortsat godt samarbejde fremover foreningerne imellem, men at der mangler mere synlighed for 

forståelsens skyld. Det vil der blive gjort noget ved. 

Det blev ligeledes tilkendegivet fra forsamlingen, at legepladsen er et stort tilløbsstykke, og at lyden 

af legende børn er dejlig. 

Ikke yderligere under punktet, hvorefter dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og 

takkede for god ro og orden. 

 

 

 

Elo Andersen                                                                                                       Ole Svejstrup 

Referent                                                                                                               Dirigent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


