Generalforsamling Dybvad Borgerforening
Onsdag den 14. marts 2018
Ca. 46 fremmødte
Pkt. 1:

Valg af dirigent:
Gunnar Jensen vælges som dirigent. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen en lovlig.
Valg af stemmetællere: Marianne Hansen og Jøren Christiansen

Pkt. 2:

Bestyrelsens beretning ved Jesper Koldtoft:
Beretning for året 2017 - Dybvad Borgerforening:

Det er ikke nogen underdrivelse at sige, at 2017 var et spændende og travlt år for Dybvad Borgerforening.
Vi har haft gang i mange projekter, vi har deltaget i mange forskellige og spændende processer – vi har fået
nogle knubs – og vi har fejret nogle successer… Lige nøjagtig dét, der gør det spændende at arbejde som
frivillige i en forening for et område, som vi jo selv synes er i en god og positiv udvikling på mange måder –
men som skal have hjælp til det!

Blandt årets aktiviteter skal særligt fremhæves:


Arbejde med fælles landsbyudviklingsplan Skæve-Hørby-Dybvad, som var en lang og spændende
proces, der (selv om man måske kan tænke ”hvad blev der lige af det” faktisk ligger til grund for
mange af de aktiviteter, vi nu arbejder videre med – både sammen med de andre to byer,
sideløbende med dem – eller alene. Et af de punkter, der er et helt konkret resultat af
Landsbyplanen er:



Oprettelse af Grønt Hold – som nok er det mest synlige (og for mig personligt måske i virkeligheden
det mest betydningsfulde) output. Her har vi fået etableret et hold af frivillige, der allerede i løbet
af det første år har gjort en helt uvurderlig indsats for at shine gader og pladser i byen op.
Forskellen er helt synlig for alle – og jeg kan nævne, at opslagene omkring holdets arbejde på
Facebook er blandt de mest sete og kommenterede. Det er lige præcis noget af dét, vi har mulighed
for selv at sætte i værk, og som kan give umiddelbare resultater. Derfor vil vi i det kommende år
gerne udvide både bemanding og arbejdsområdet for holdet, og f.eks. søge midler til indkøb af

maskiner og redskaber. Vi KAN selv – og vi SKAL selv, hvis vi vil have tingene gjort. Hvis vi kan få Det
grønne Hold til at blomstre, så får vi også BYEN til at blomstre!


Lidt i samme boldgade kan vi fortælle, at Borgerforeningen også i 2017 lagde billet ind på at få
besøg af Landsbypedellerne til forskellige opgaver – og det gør vi i øvrigt også i 2018 da ordningen
nu er blevet permanent. De kan for eksempel tage sig af maleropgaver (eksempelvis i tunellen ved
skolestien), og vedligeholdelse af stierne rundt om søen. Det hele hjælper, så i den kommende
sæson kan I altså BÅDE møde Landsbypedellerne og vores eget Grønne hold på gader og stræder i
fuld gang med deres arbejde...



Deltagelse i Landsbyløbet som depot – også en succes i hele kommunen, som vi havde mulighed for
at spille ind til. Der er ingen tvivl om, at pitstoppet i Dybvad blev beundret af deltagere og
arrangører – her har vi perfekt rammer (og ikke mindst fantastiske frivillige) til sådanne
arrangementer.



Vi deltager jo i forvejen i arrangementerne GoRun, Søparkløbet, Dybvad Halvmarathon sammen
med Idrætsklubben på grund af vores hus’ placering her i Søparken – og selvfølgelig fordi vi finder
det helt naturligt, at vi arbejder sammen om at skabe aktiviteter i og for området.



OnsdagsMotion på både cykel eller løb (eller gang) er en anden af disse aktiviteter. Konceptet er
her, at man motionerer ad en på forhånd fastlagt rute i en time, og dernæst er Borgerforeningen
vært ved et glas vin eller lignende her i Søparken. Allerede en god tradition i stil med GoRun – og
forårsaftenerne er oplagte til at røre sig OG socialisere sig!



De andre faste indslag i årets kalender; Sankt Hans og Grøn Lørdag er velbesøgte arrangementer,
som gang på gang beviser at vi godt kan finde ud af at forsamles ”ude på landet” også.



…og endelig: etableringen af legeområde i Søparken! 2017 blev året, hvor vi endelig fik opstillet de
legeredskaber, som vi har anskaffet fra fondsmidler – og som lod vente på sig. Nu står det der –
efter mange arbejdstimer med udgravning og etablering af bund, opfyldning med faldsand,
montering af legeredskaber og hækplantning. Vi er rigtig taknemmelige for, at vi nu har et
legeområde at tilbyde når der er arrangementer i Søparken, og naturligvis til ganske almindelig
hverdagsleg. Det betyder ikke, at vi ikke kan lave mere ved det – og der er flere legeredskaber på

vej til de mindste børn på pladsen deroppe også. Det betyder HELLER ikke, at Søparken skal være
det eneste sted i byen med legeredskaber – vi får forhåbentlig nogle flere muligheder at tilbyde –
men mere om det på et andet tidspunkt.


Der er også noget, vi har forsømt i al virvarret omkring områdefornyelse, etablering af legeplads og
deltagelse i motionsaktiviteter i Søparken – og det er at invitere vores medlemmer ud. Altså ud på
nogle oplevelser og få nye indtryk – og det vil vi egentlig gerne. Ganske vist har vi budt op til dans
for de ældre lige her i dette lokale; men vi vil gerne sådan RIGTIG ud også; altså ”i byen” med jer.
For eksempel for at smage på vin, spise italienske eller portugisiske specialiteter, høre musik eller
på en rundvisning et spændende sted. Dét håber vi, der bliver bedre plads til i 2018 og fremover,

Jeg vil her i aften også tillade mig at nævne aktiviteter i 2018, som OGSÅ er på tegnebrættet:


Det videre arbejde med spang – altså en slags gangbro i naturen – i vådområdet i Den Nye Søpark,
så der bliver gennemgang fra det skarpe hjørne og op til den fritlagte bæk. Vi håber stadig på
midler fra Distriktsudvalget, som vi samarbejder rigtigt godt med takket være Lars’ og Stigs indsats
– det hører I helt sikkert nærmere om senere.



Endvidere arbejder vi på at få et par shelters her i Søparken, så vi kan profilere os yderligere med
aktiviteter ”på landet”, som bl.a. også er nævnt i landsbyplanen. Vi har fået tilbudt et par
præfabrikerede hytter af kommunens projektafdeling og er gået i gang med fondsansøgninger samt
forslag til placering. Dét glæder vi os til at få sat i gang og se, om det kan tiltrække noget af den
form for ”landturisme”, som man overalt i mindre samfund nok godt kan forvente sig mere af i
fremtiden.



Så er der hele processen omkring by- og områdefornyelsen, som vi påbegyndte i 2017 – igen med
afsæt i landsbyplanen. Vi søgte – i samarbejde med kommunen – penge hjem, og fik bevilget op til
1,1 mio kroner fra Boligministeriet, forudsat at kommunen kunne bidrage med 2,2 mio kroner. Der
har så været lidt usikkerhed om, hvor pengene skulle komme fra – og OM de overhovedet kom –
men nu er vi i hvert fald gået i gang med den borgerdrevne proces, der skal lede frem til at vi får
sendt nogle konkrete projekter af sted til (forhåbentlig) godkendelse i Byrådet. I søndags havde vi
”drømmevandring” som første skridt – og vi glæder os til at begynde at komme med konkret input
til projekterne sammen med foreninger og borgere.



Det helt store og fremadrettede bliver herunder oprettelsen af en byfond, som Borgerforeningen
ganske vist ikke står alene med, men som bliver et samarbejde mellem virksomheder, borgere og
byens foreninger. Udkastet til vedtægter er skrevet, og vi glæder os meget til at kunne præsentere
planerne på borgermødet den 4. april i Dybvad Hallen, hvor vi vil opfordre så mange som
overhovedet muligt til at deltage...

Til slut vil jeg – som jeg gør hvert år, og det er der bestemt ingen grund til at ændre på - sige tak til de
mange folk, der arbejder ”bag kulisserne” for at sætte ting i gang; bl.a. de frivillige flag-opsættere – og også
dem, der udfører frivilligt arbejde på andre fronter og for andre foreninger. Tak til jer, der for eksempel
samler aviser ind – og igen til jer, der kommer og giver en hånd med til Grøn Lørdag, hvor der jo bliver lavet
forskellige opgaver rundt omkring i byen også til gavn for os alle sammen.

Tak til kolleger i byens øvrige bestyrelser – men i særdeleshed tak til de folk, der har ladet sig vælge til
Borgerforeningens bestyrelse og gør en indsats med et bredt og konstruktivt samarbejde dér.

Og til sidst måske den største tak: TAK til jer medlemmer og de virksomheder, der støtter op om
foreningens arbejde; enten ved at betale jeres kontingent, eller ved at hjælpe med både varer og
tjenesteydelser til vores arrangementer. Dét er vi nemlig helt afhængige af.

Og selv om det ikke er hver dag, I kan se kontante resultater i form af enten store projekter eller en højere
vurdering på jeres hus, så foregår der faktisk rigtig mange ting i det små, som jeres kontingent er med til at
betale. Bare dét, at vi kan byde vores mange hjælpere til Grøn Lørdag eller på det grønne hold på lidt mad
og drikke når de har indsamlet affald eller knoklet i Søparken og andre steder i byen, ja det betyder SÅ
meget – forhåbentlig også for de borgere i byen, der ikke har mulighed for at deltage. Så hvis naboen er
nytilflyttet, eller nogen spørger ind til byens aktiviteter, så giv dem et praj om, at vi har en forening, der
prøver at gøre gavn over hele byen lige her. Vi kvitterer gerne ved at besøge dem med et girokort og et par
flasker rødvin.

Husk også at følge med i byens aktiviteter og ikke mindst Borgerforeningens arrangementer på Dybvad
Online og Facebook – der sker mere i vores bette by end man måske lige går og tror. Og med dét vil jeg
overlade beretningen til generalforsamlingens videre behandling – tak for ordet.

Pkt. 3:

Kasserens beretning ved Norma Pedersen:
Regnskabet gennemgået.
Ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.

Pkt. 4:

Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet fastholdes på de nuværende 175 kr.

Pkt. 5:

Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring af valgprocedure § 9 afsnit C afsnit:
Nuværende § 9 afsnit c:
c) Alle valg og afstemninger på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal blandt
de afgivne gyldige stemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Det må forud
for afstemningen meddeles, hvorvidt et eller flere af de på omvalg værende
bestyrelsesmedlemmer nægter at modtage genvalg. Opstilling af kandidater og valg under
punkt 6 skal være skriftlige.
Fremtidig § 9, afsnit c:
c) Alle valg og afstemninger på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal blandt
de afgivne gyldige stemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Det må forud
for afstemningen meddeles, hvorvidt et eller flere af de på omvalg værende
bestyrelsesmedlemmer nægter at modtage genvalg. Opstilling af kandidater under punkt 6
sker mundtligt, hvorefter de foreslåede kandidater får mulighed for at tilkendegive deres
interesse for valg. Selve valghandlingen skal være skriftlig hvis der herefter er flere
interesserede opstillede, end der er på valg. Som suppleanter vælges kandidaterne med
næstflest stemmer, eller (hvis sådanne ikke findes) ved mundtlig tilkendegivelse på
generalforsamlingen.

Forslaget vedtaget.
Jf. § 9 afsnit g: Vedtægtsændringer skal vedtages af 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger – så punktet skal til afstemning igen i 2019.

Pkt. 6:

Valg af medlemmer og suppleanter:
Louise Jensen og Norma Pedersen er på valg og begge ønsker genvalg.
Følgende bliver valgt til bestyrelsen:
Louise Jensen
Norma Pedersen
1. suppleant: Stig Henriksen
2. suppleant: Carsten Eriksen

Pkt. 7:

Valg af revisorer og suppleant:
Genvalg til: Jøren Christiansen og Gunnar Jensen – 1. suppleant: Bjarne Jensen

Pkt. 8:

Eventuelt:
Norma efterlyser flere deltagere til det grønne hold og opfordrer medlemmer til at komme
og være med – både i arbejdet og det hyggelige samvær.

Jesper Koldtoft

Mette Larsen

Lars Pedersen

Norma Pedersen

Ole Nielsen

Louise Jensen

Lise Chemnitz (referent)

Konstituering onsdag den 14. marts 2018:

Formand:

Jesper Koldtoft

Næstformand:

Mette Larsen

Kasser:

Norma Pedersen

Sekretær:

Louise Jensen

Søparkansvarlig:

Lars Pedersen

Flagansvarlig:

Ole Nielsen

Medlem:

Lise Chemnitz

Næste bestyrelsesmøde: mandag den 9. april 2018
Grøn lørdag: lørdag den 5. maj 2018

