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1. Valg af dirigent 
Christian Jensen blev foreslået og valgt enstemmigt. 
 

2. Beretning om foreningens virksomhed ved formanden, Majbrit 
Det sidste år har været præget af corona. Vi har ikke været 
rundt og sælge medlemskort ved dørene som vi plejer – men 
har delt vores folder rundt i postkasserne. Mange tak til dem, 
der har støttet os alligevel. Fastelavn blev heller ikke afholdt. 
Skt. Hans kunne vi dog holde og det var en stor succes – vejret var godt, der kom mange og det var rigtigt 
hyggeligt. 
I forbindelse med Borgerbudgettering 2021 kom der så få forslag, at der ikke blev afholdt 
afstemningsmøde, da alle forslag fik penge. Der blev givet til parkforeningen, byfest 2022, mobilt 
lydanlæg og julebelysningen. 
Det betyder også at vi i år har besluttet at skifte julebelysningen på Kongevej. Der skal lyde en stor TAK 
til de frivillige, som har hjulpet med at gøre klar til dette – det har været et stort arbejde. Vi håber, at vi 
kan afholde alle vores arrangementer i det kommende år. 

 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år. 

Vi kom ud med et lille overskud på 5.971,55 kr. hvilket er udmærket. Vi har haft øgede engangsudgifter 
på vores hjertestarter, vores indtægt fra salg af medlemskort er halveret, mens vores overskud fra Skt. 
Hans er fordoblet. Vi har udgifter til ejendomsskat på Vestergade, men der fik vi sponsoreret et stort beløb 
sidste år, så det er der plads til at betale 
Der blev foreslået at vi næste år tager tallene fra i år med, så man kan sammenligne.  
Regnskabet blev godkendt 
 

4. Valg af den afgående del af bestyrelsen. 
Følgende blev foreslået: 
Tom Carstensen, Claus Lund, Ansje Rudolph, Anette Nielsen og Joshua Grigoleit og enstemmigt valgt. 
Herudover består bestyrelsen af Monique Van Sonsbeek og Majbrit Lundsgaard   

5. Valg af suppleant(er) 
Lene Sølsted blev foreslået og enstemmigt valgt – tillykke �  
 

6. Valg af den afgående revisor. 
På valg:   Anders Jochimsen - modtog genvalg. Enstemmigt valgt – tillykke �   
Ikke på valg: Britta Nielsen 
 

7. Fremkomne forslag. 
Ingen 
 

8. Eventuelt. 
Ejnar foreslog, at vi til næste Borgerbudgettering søger penge til at etablere julebelysning på Skolevej – 
der er ingen i dag. 
Mht Vestergade har vi intet hørt fra kommunen vedr. ekspropriering til vejudvidelse. 
 

Tak for god ro og orden til de fremmødte. 
 


