
Generalforsamlingsreferat – Brundby Hotel. den 12.3.2023 

Generalforsamlingen indledtes med en velkomst fra formanden Krista Tranberg (KT) til de 26 

fremmødte medlemmer og indledtes med fællessang:  Velkommen Lærkelil 

 

Punkt 1 – Valg af dirigent 

Anne Kirsten Buur blev efter forslag fra bestyrelsen valgt til ordstyrer uden modkandidat. 

Bestyrelsen blev præsenteret og Ellen Kolby (EKJ) valg som referent. 

 

Punkt 2 - Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Formanden Krista Tranberg (KT) gav en fyldig beretning om året 2022 

Beretning vedhæftet 

Formanden pointerede i sin beretning, at Vandtårnet nu er byens hus og ikke kun foreningens hus.  

Og takkede kokken Peer Frausing for et stort engagement i foreningens søndagsfrokoster mm 

Der blev givet gaver til Jørgen jensen for pasning af genforeningspladsen, til Peer Frausing for 

hjælp ved arrangementer og på Bøgebjerggruppens vegne til Anne Kirsten Buur for opsyn og 

rengøring af toilettet ved shelterudlejning. 

Beretning godkendt 

 

Punkt 2a - Trafikgruppen 

Formanden for gruppen, Bent Ranum var ikke til stede, og der blev derfor ikke afgivet beretning 

fra gruppen, som desværre ikke har været ret aktiv i årets løb. 

 

Punkt 3 – Regnskab for Borgerforeningen og Bøgebjerg 

Kassereren (EKJ) gennemgik regnskaberne 

For Borgerforeningen udviser regnskabet et overskud på 7.453 kr., hvilket hovedsageligt skyldes et 

stort medlemstal, gode sponsorer og et mindre salg fra loppemarkedet i efteråret. 

Ombygningen af vandtårnet er pt. ikke tilendebragt. Byggeomkostningerne løber op i over          

600 ts.kr., men er fuldt finansieret gennem fonde mm 

For Bøgebjerggruppen udviser regnskabet et overskud på 9.098 kr. og en egenkapital på 34 ts. kr. 

Der har været knap 450 gæster i shelterne i året løb. 



Kassereren oplyste, at der fra 2023 sker en ændring i samarbejdet med BBUI på den måde, at 

ansvar for arealer mm ændres, og at overskuddet deles foreningerne imellem. Ligeledes deles det 

meste af formuen pr. nytår til begge foreninger. Der skal restere en arbejdskapital. 

Regnskaberne blev godkendt 

 

Punkt 4 – Bestyrelsens planer for kommende år. 

Planerne for år 2023 blev gennemgået af KT. Planer er med i den husstands omdelt folder. 

KT orienterede derudover om et møde med det nye Frivilligcentret, og dette møde er udmøntet i 

et ønske fra bestyrelses til medlemmer om hjælp til vedligeholdelse af de grønne område i byen, 

og ligeledes hjælp ved arrangementer mm. Der udfærdiges forskellige jobkort, hvor medlemmer 

kan tilmelde sig. Ved fælles hjælp har vi en flot by – Brundby. 

Karin Jensen orienterede om Kulturforum, som er en forening, der samarbejder om forskellige 

musikarrangementer og andre kulturelle ting. Foreningen har vist interesse for foreningshuset. 

 

Punkt 5 – Kontingent for år 2024 

Det nuværende kontingent på 150 kr. pr. husstand blev af bestyrelsen foreslået uændret for det 

kommende år. Kontingentet godkendt 

 

Punkt 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg var Krista Tranberg og Troels Ladefoged, som begge blev genvalgt 

Begge for en 2-årig periode. 

 

Punkt 7 – Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Rona Sørensen og Poul Søndergård blev genvalgt 

Begge for en 1-årig periode. 

 

Punkt 8 – Valg af revisorer 

Lene og Lars-Bent Maegaard genvalgtes som revisorer 

 

 



Punk 9 - Indkomne forslag 

Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring af § 2 og § 16, hvor ordene til almennyttelige 

formål/grundlag blev tilføjet. Næstformand Troels Ladefoged (TL) begrundede ændringerne med 

henvisning til krav fra fonde mm.  Ligeledes ønskede § 6, punkt 8 ændret fra 1 til 2 revisorer. 

Begge ændringsforslag blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 

Punkt 10 – Eventuelt 

Der blev spurgt ind til brug / leje af foreningshuset. TL gav en fin redegørelse om, at andre 

foreninger og privatpersoner kan leje huset på halv- eller heldagsbasis. Dog har foreningens 

medlemmer en særlig fordelagtig pris. 

Foreningshuset er ideelt til afholdelse af møder og kurser, og tekøkken, inventar med borde, stole 

og service er i orden. Der er plads til 30-35 personer. 

Der udfærdiges lejeaftale og ordensregler for foreningshuset  

Et andet spørgsmål gik på opsætning af endnu en shelter på Møllestubben. Her blev oplyst, at der 

er indsendt ansøgning til forvaltningen om dette, og vi afventer. Der er ligeledes søgt Friluftsrådet 

om tilskud til denne.  Ønsket om endnu en shelter er, at enkeltpersoner/par måske ikke ønsker at 

dele Møllestubbens indre med andre. 

Et andet forslag gik på opførelse af et multtoilet ved shelterne. Dette har foreningen tidligere søgt 

om, men fået afslag. Måske en ny ansøgning senere, men ellers skal toiletterne ved klubhuset 

benyttes. 

Rasmus fra Brundby Hotel orienterede om sommerens koncerter i hotellets have. Der vil i ugerne 

28-32 blive afholdt 10 koncerter af forskellig slags, som alle slutter kl. 22.00. Hotellet håber på 

foreningens og naboers forståelse for disse. Orienterede samtidig om, at der er etableret flere 

parkeringspladser på hotellet, og er opmærksom på parkering på vejen. 

Der var også ros fra hotellet til boldbane og legeplads, som deres gæster har glæde af, og ikke 

mindst også møllestubben med udsigt og måske kommende booking af shelter. 

Rasmus kom med et tilbud til foreningens medlemmer: Hvis du har egne varer, du ønsker at sælge, 

vil der være mulighed for dette ved koncerter i tidsrummet kl.-18-20. Det kræver bare et lille bord 

og egen opstilling/nedtagning 

Opmærksomhed på at borgerforeningen ligger inde med eksemplarer af Årbogen fra 2017 om 

Brundby, som sælges til favørpris. 130 kr. 

 

Generalforsamling sluttede med en tak fra dirigenter til bestyrelsen og for god ro og orden, og 

med sangen – I livstræets krone. 

Ref.: EKJ  


