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Referat Generalforsamling 
Torsdag d. 10. september 2020, kl. 19.30, Simmelkærhus 
 

Tilstede: 32 stemmeberettigede, 1 ikke stemmeberettiget 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kassereren oplæser det reviderede regnskab 

4. Årskontingent fastsættes 

5. Evt. indkomne forslag behandles 

6. Valg af bestyrelse og revisor 

7. Eventuelt 

Ad 1: Valg af dirigent 
Thomas Kristensen foreslået og valgt. 

Ad 2: Formandens beretning 
Siden sidste generalforsamling har Borgerforeningen været med til at afholde 11 arrangementer. 

1. I april deltog 17 personer i rundvisning på Anker Fjord Hospice.  

2. I juni havde vi 1 Havedag, hvor udenomsarealet blev shinet op. Dagen blev afsluttet med pizza til alle 

hjælperne. 

3. Desuden havde vi i juni en spontan grill aften v/Simmelkærhus. Der mødte mange op til en hyggelig 

aften, som borgerforeningen gerne ville gentage. Desværre blev det ikke muligt i år. Men det kommer 

igen, når Corona har sluppet taget. 

4. I september havde vi 2 arrangementer.  

a) Bl.a. den årlige Svampetur, hvor Dinna sørgede for, at kun spiselige svampe kom med hjem. Og som 

altid blev turen afsluttet hos Otto og Margit, hvor de indsamlede svampe blev tilberedt og nydt af 

deltagerne. 

b) Derudover blev der afholdt Ladies Night med modeopvisning for 45 deltagere.  

5. I oktober deltog 43 voksne og 5 børn til en hyggelig formiddag med Brunch 

6. Også i oktober, havde vi Bankospil som gav et overskud på 4.800,- Det må siges at være et af de mere 

givende arrangementer, så Borgerforeningen vil kigge på, om der fremover kan afholdes bankospil 2 

gange om året. Ovenpå Corona kan vi godt bruge det ekstra tilskud. 

7. Oktober afsluttes med Sylvester Larsen koncert, som ikke kun var for områdets borgere, men der kom 

gæster bl.a. helt fra Hemmet. Vi fik solgt alle 100 billetter og tilbagemeldingen fra Sylvester og band var 

yderst positive, og de har spurgt 2 gange, om de må komme igen. 

8. 2019 blev afsluttet med Julestue i november. Der var som altid stor opbakning og dagen gav et overskud 

på 12.000,- til fællesrådet. 

9. Januar 2020 blev startet op med fællesspisning – her var der 76 deltagere. 
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10. Vi skulle have haft Affaldsindsamling i marts i år, men som så meget andet, 

måtte dette udskydes pga. Corona. Affaldsindsamlingen vil i stedet blive afholdt d. 20. september 2020. 

Så har du lyst til at hjælpe med at holde byen ren, så mødes vi ved Simmelkærhus kl. 10.00. 

Status: 

1. Simmelkærhus: 

a. Vi havde 100 udlejninger i 2019: 

i. Heraf var 40 til linedance, 28 til private, 14 til Hyggeklubben, 10 til 

foreningsarrangementer og 8 til kommune- og EU-valg. 

b. I år til dato har vi haft 26 udlejninger. Der har været mange aflysninger fra både private og 

foreningsarrangementer pga. Corona. 

c. Af projekter, har vi i 2019 modtaget fondsmidler til: 

i. Nyt gulv i Lille sal 

ii. Nyt loft og vinduer på gæstetoiletter 

iii. Nyt loft og maling af personaletoilettet 

iv. Indgangspartiet har fået nyt gelænder og er blevet malet 

v. Der er opsat nyt Lydanlæg i både lille og store sal 

vi. Vi har fået købt og opsat et bordfodbold-bord ude på terassen. 

vii. Og slutteligt har vi fået udskiftet alle låse til et system, som ikke kan kopieres. 

d. I 2020 er der søgt midler til:  

i. Totalrenovering af de to gamle gæstetoiletter: nyt gulv, sanitet, båse og døre. 

ii. Maling af lille sal. 

iii. Personaleindgang: Vægge males – og nyt loft. 

iv. Der er lavet en meget stor ansøgning til Nordeas fond – Her bor vi. 

1. Udskiftning af tag på hele huset 

2. Omlægning af fliser ved terrassen 

3. Asfaltering af parkeringsplads / markering af båse 

4. Fuger og sokkel fuges om 

5. Endnu uvist hvor mange af punkterne de vil støtte. 

e. Kontakt bestyrelsen, hvis du har lyst til at hjælpe    

f. Foruden hvad der er ansøgt til, så vil vi også undersøge: 

i. Internet forbindelse  

ii. Danfoss termostater og lysstyring 
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2. Krattet:  

a. Shelterplads  

i. 2019: 17 overnatninger  

ii. 2020: Vi har endnu ikke tallene, men shelterpladsen er blevet godt brugt, og vi har et håb 

om at 2020 bliver endnu bedre, nu hvor Corona har fået danskerne ud i naturen. 

b. Projekter: 

i. Lyset i bålhytten er udskiftet 

c. Til krattet er der søgt penge til: 

i. Et Bålfad med gril-hejs til bålhytten – bevilliget af fællesrådet 

Kommentarer til beretningen fra Margit Andersen: Udlejningstallene dækker kun over de overnatninger, der 

er booket ind. Derudover bruges krattet ofte både hverdage og weekender af børnehaver, familier m.v. der 

spiser frokost eller drikker eftermiddagskaffe uden forudgående bookning af shelter. 

Ellers ikke yderligere kommentarer 

Ad 3: Kassereren oplæser det reviderede regnskab 
Berit S. Kold fremviste og forklarede det reviderede regnskab for 2019 for forsamlingen. Derudover blev der 

givet et kort overblik over situationen efter Corona. 

Kommentarer til regnskabet: Kirsten Sneftrup supplerede med, at fællesrådet har givet et bidrag til 

Simmelkærhus til indkøb af service, så der fremover er til 150 personer. Derudover blev det i fællesrådets 

generalforsamling besluttet, at overskuddet fra julestuen i 2020 skal gå til udenomsarealerne ved 

Simmelkærhus. 

Generel positiv respons til at Borgerforeningen har klaret sig så flot økonomisk igennem Corona. 

Ad 4: Årskontingent fastsættes 
Bestyrelsen havde ikke ønske om kontingentstigning. 

Der var ligeledes ingen forslag fra forsamlingen til kontingentstigning. 

Kontingent fastholdes på 125,- kr. i 2021. 

Ad 5: Evt. indkomne forslag behandles 
Indkommet forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer.  

Den nye vedtægt blev gennemgået, men for at kunne stemme om den, skulle der være 44 medlemmer til 

stede, hvilket ikke var tilfældet.  

Der kom et forslag til ændring af §7, stk. 7:  

For ikke at være nødt til at lave vedtægtsændringer pga. inflation, at der i stedet for beløbet på 3.000 kr. 

skrives ”et af bestyrelsen fastsat beløb”. 

Bestyrelsen indkalder snarest til ekstraordinær generalforsamling med kun vedtægtsændringerne på 

dagsordenen. 
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Ad 6: Valg af bestyrelse og revisor 
• Valg af stemmetællere 

• Valg til bestyrelse 

o Berit Skovlod Kold (modtager genvalg) 

o Otto Andersen (modtager genvalg) 

o Frederik Hoff (modtager genvalg) 

o Pernille Ugleholt Jensen (modtager ikke genvalg) 

o Bente Schibsbye – gået før tid (på valg i 2021) 

o Dinna Aarhus – gået før tid (på valg i 2021) 

• Valg af suppleanter – 2 stk.  

• Valg af revisor 

o Tage Nielsen (modtager ikke genvalg) 

Stemmetællere: Jon Ovesen og Kirsten Sneftrup. 

Der blev foreslået 18 kandidater, hvoraf 7 gav positiv tilkendegivelse om at ville stille op til bestyrelsen. 

Valgt for 2 år: Berit Skovlod Kold, Frederik Hoff, Emil Brodersen & Thomas Kristensen, 

Valgt frem til næste generalforsamling: Otto Andersen & Kristian Frederiksen. 

Suppleanter: Jimmi Nielsen & Margit Jakobsen. 

Revisor: Arne Sneftrup 

Ad 7: Eventuelt 
Arne Sneftrup nævnte SMS-servicen til information om arrangementer. Bestyrelsen laver et opslag på 

Facebook for at reklamere for servicen. 

Margit Andersen søgte kandidater til menighedsrådet, som har valg d. 15. september 2020. 

 

Generalforsamlingen afsluttet kl. 21:09. 
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Dirigent     Formand 

Thomas Kristensen   Jean Eden 


