REFERAT

Af ordinær Generalforsamling søndag den 3. april 2016. kl. 11.30 i Cafe Tybjerghus

Formanden Jørn Haaber Christiansen startede med at rette en tak til den sidende bestyrelse for dens
engagement og store arbejde igennem året samt en tak for indsatsen i forbindelse med fejringen af
foreningens 10 års jubilæum ved det stort anlagte Brunch bord som de deltagende inden mødet kunne
mæske sig i under stor nydelse. Herefter bød han de fremmødte velkommen til generalforsamlingen.

Pkt.1 a: Valg af dirigent og referent, Her pegede bestyrelsen på Ole Svejstrup og Steen Sepstrup som
henholdsvis dirigent og referent, begge modtog valget med tak. Dirigenten konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne, og kom herefter med en gennemgang
af dagsordenen.
Pkt. 1 b: Valg af 2 stemmetællere, Her blev af forsamlingen Johnny Sørvin og Lone Paaske Christansen
valgt.
Pkt. 2: Formandens beretning samt beretning fra eventuelle underudvalg

(Formandens beretning er ikke refereret, men bringes uredigeret i hele sin ordlyd andetsteds på
hjemmesiden)
Formandens beretning godkendt.

Beretning fra underudvalg: Mai-Britt Sieben Hansen redegjorde for planerne om den kommende legeplads
i Tybjerglille Bakker og fortalte at der på det, vedrørende legeplads, indkaldte borgermøde den. 10. februar
som afholdtes i cafeen, var nedsat et legepladsudvalg som vil arbejde på at føre planerne til realiteter. Hun
fortalte at der ved kommunen var blevet undersøgt om der var nogle kommunale grunde der kunne/måtte
anvendes eller om andre muligheder for beliggenhed var til stede. Foreløbig er der en dialog med
grundejerforeningen på Plantagevej, hvor der er en lille plet med borde og bænke som måske kan
anvendes, man ser selvfølgelig helst at en legeplads kunne anlægges så tæt på cafeen/Tybjerghus som
muligt, således at gæster med børn, sammen med andre børn fra byen, vil kunne benytte denne mens
forældrene evt. indtager en kop kaffe eller er til et møde og lign.
Spørgsmål fra Marianne Hansen Bjergbakken, der efter at have læst om projektplaner i sognebladet,
undrede sig over at Grundejerforeningen på Bjergbakken ikke havde fået nogen info derom. Hertil svarede
Peter Seedorff at han på et senere tidspunkt havde kontaktet formanden for Bjergbakken.

Lone Paaske udtrykte en bekymring for om niveauet for støj ville blive et problem for de mennesker der
boede tættest på legepladsen især hvis man skulle sidde og hygge sig på terrassen om aftenen, hertil
svarede Johnny Sørvin at man nok regnede med at legepladsen mest ville blive benyttet om dagen og i
weekend, hvortil Mai-Britt kommenterede at en legeplads er en legeplads og her kan man ikke sætte en
tidsbegrænsning for leg, der skal være plads til alle. Peter Seedorff kommenterer herpå at Plantagevej
modellen ikke er endelig og at man naturligvis først vil tale med de berørte naboer til legepladsen inden at
projektet går i gang.
Pkt. 3: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse samt fastsættelse af kontingent

Foreningens kasserer Anders Madsen fremlagde og redegjorde for regnskabet som viser et lille underskud
på kr. 1267,52 hvilket derfor ses som negativt resultat. Dette vækker dog ikke bekymring hos bestyrelsen,
for som Anders udtrykker det: vores drift skal bare kunne løbe rundt og vi skal ikke samle til bunke. Det lille
underskud er fremkommet ved donation, til indkøb af stole, til Tybjerg Forsamlingshus.
Endvidere ønsker bestyrelsen at bibeholde kontingentet på det nuværende leje. Der bliver ikke kontingent
forhøjelse i 2016.
Spørgsmål fra Annegrethe Schmidt: kontingentet fra Tybjerghus er forskellig fra sidste år?

Anders: det er på grund af 2 indbetalinger i et regnskabsår som er kommet på samme regnskabsperiode,
mod normalt en indbetaling om året.

Spørgsmål fra Ole Svejstrup: hvorfor er der så stor forskel på tilskuddet fra Næstved kommune i
henholdsvis 2014 og 2015?: Anders: det er igen en overlapning for tilskud som er bevilget men først
udbetalt senere således at tilskuddet for året 2013 først er udbetalt så det figurerer på regnskabet for 2014
og derfor ser tilskuddet 2014 større ud end 2015
Bestyrelsen vil i øvrigt forsøge at ændre procedure/måde for ansøgnings metode således at regnskabet
følges med tilskudsåret.
Spørgsmål fra Ruth Mohr: Hvor skal financieringen af en evt. legeplads komme fra?

Anders: primært fra fonde og donationer eller sponsorater fra firmaer og private – borgere
Landsbyforening og Lokalråd i det omfang der er økonomiske midler til rådighed
REGNSKAB GODKENDT.

Pkt. 4: Valg til bestyrelsen:

På valg var Anders Madsen og Jørn Haaber Christiansen, begge genopstillede og begge blev genvalgt for en
2 årig periode.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: På valg var Marianne Hansen og Steen Sepstrup, begge genopstillede og
begge blev genvalgt for et 1 årig periode.
Valg af revisor: På valg var Elo Andersen som genopstillede og blev genvalgt

Valg af revisorsuppleant: På valg var Lone Paaske Christiansen som genopstillede og blev genvalgt.
Pkt. 5: Indkomne forslag:

a. Forslag til vedtægtsændring: Dagsorden ændres, således at indkomne forslag behandles som punkt 4, og
at valg til bestyrelsen m.m. bringes efterfølgende som punkt 5
Forslag a - b - c stillet af Annegrete Schmidt begrunder sit forslag a. med, at folk som gerne vil stille op til
bestyrelsen ved hvad man som nyvalgt går ind til hvis et medlem af foreningen under indkomne forslag
skulle stille forslag til vedtægtsændring, efter man lige er blevet valgt, og i så fald ikke ville kunne stå inde
for.
Efter lidt votering hos de stemmeberettigede blev forslaget af forsamlingen enstemmigt vedtaget.

b. Bestyrelsen bør ved konstituering også vælge en sekretær: Dette forslag blev ivrigt debatteret og
Johnny Sørvin: mente ikke at dette var noget der hørte generalforsamlingen til. Mai-Britt Sieben Hansen:
ville ikke have lyst til at have posten hvis det ville være ensbetydende med at der skulle skrives meget
andet end referater og som så skulle” hænge på en” som hun udtrykte det. Peter Seedorff: jeg bakker MaiBritt helt op. Jørn Haaber: jeg mener at opdelingen som nu er ok og at bestyrelsen selv træffer beslutning
om sekretærmæssige opgaver.
Herefter sendte dirigenten forslaget til afstemning:

For forslaget stemte 1 – Imod forslaget stemte 10: Forslaget forkastet.

c. Forslag om dannelse af et kulturudvalg Annegrete Schmidt redegjorde for sit ønske om et kulturudvalg
hvilket skabte en heftig debat og ord om, at der i forvejen er mange foreninger i lokalområdet som tilbyder
mange forskellige arrangementer og sammenkomster man kan deltage i, og vi skal passe på med ikke at
skulle overbyde hinanden, og der findes jo i forvejen mange grupper hvor folk er medlemmer på kryds og
tværs, Tordenskjolds soldater, der er ikke behov for yderligere tiltag, bruge de foreninger og tilbud der er,
hjælpe hinanden med at synliggøre og gøre opmærksom på andres arrangementer, vi kan måske blive
bedre til at opdatere på Facebook som nok favner lidt bredere og kommer længere ud.

Annegrete Schmidt trak herefter sit forslag tilbage. Dirigenten konstaterede herefter at: Forslaget er faldet
Pkt. 6: Eventuelt: Steen Sepstrup foreslog at forsamlingen skulle give bestyrelsen en stor hånd for deres
utrættelige arbejdsindsats selv når det går op ad bakke. Klapsalve fra forsamlingen. Ole Svejstrup: vi skal
være bedre til sammen at komme ud af byen og støtte op om andres arrangementer, vi kunne evt. lave en
SMS kæde: hvem vil med til ex…….. Mai-Britt: vi glemmer tit med en lille hilsen, at informere nye om, at
husk nu sker der dette og hint, kom og vær med. Her er SMS oplagt.
Herfra ikke mere under eventuelt, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden erklærede
generalforsamlingen for afsluttet.
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