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Referat af generalforsamling i Dybvad Borgerforening
Onsdag den 13. marts 2019

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Kassereren aflægger det reviderede regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 -suppleanter
Valg af revisorer og 1 -suppleant
Eventuelt

Velkomst:
Jesper Koldtoft bød velkommen til de 46 deltagere.

1) Valg af dirigent:
Gunnar Jensen blev valgt som dirigent uden modkandidater, og kunne erklære
generalforsamlingen for lovligt indvarslet og dermed gyldig.
Gunnar foreslog, at generalforsamlingen blev indledt med endelig vedtagelse af forslag fra
2018 om forenkling af afstemningsproceduren i vedtægterne, således at denne var på
plads inden aftenens valghandlinger og kunne tages i brug:
Tidligere §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
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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 blev endeligt vedtaget og indføjes i vedtægterne.

2) Bestyrelsens beretning for året 2018:
v/Jesper Koldtoft
Vi tænker måske ikke rigtig over det når vi mødes her i huset i det daglige, eller er samlet
på en aften som i aften – men lige præcis dét, vi er samlet om; frivillighed og foreningsliv –
er faktisk noget af dét, der bidrager mest til begreber som fællesskab, deltagelse,
samarbejde, selvstændighed, lighed og oplysning.
Vores foreninger (særligt herude i de mindre samfund, hvad enten det er Idrætsklubben,
Borgerforeningen, lystfiskerforeningen eller gravhundeklubben) spiller en ufatteligt stor
rolle for udviklingen af – som det så smukt hedder hvis man slår det op – ”et aktivt
civilsamfund, og for at fremme mødet mellem mennesker fra forskellige dele af
samfundet”.
Og foreningsliv kan ikke adskilles fra frivillighed, for uden frivillige kan foreninger ikke
eksistere. Det gælder dem der sidder i bestyrelsen, dem der fungerer som trænere for et
U7 hold, dem der er med til at arrangere et helt nyt løb (ja, det kunne for eksempel gå
igennem noget så skørt som en masse tunneller), eller dem der ”bare” bager en kage en
gang imellem eller folder servietter til bal i hallen!
Foreningerne er udbredt i både land og by, og de dækker hele spektret af interesser –
samtidig med, at de byder VELKOMMEN til et område.
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Vores borgmester udtalte forleden i forbindelse med indsatsen for at vende faldet i
befolkningstallet: ”Det betyder noget, at vi byder varmt velkommen. Og alle kan bidrage
med at inddrage nye borgere i foreningslivet, i borgerforeningen, til ”spis-sammen”, i
netværk, til vejfest osv. For man ved, at folk bliver, hvis de er del af et fælleskab. Alt i alt
skal vi knokle for at få nye borgere og arbejdskraft, men vi er heldigvis mange, der gør en
god indsats – borgere, frivillige, foreninger, erhvervslivet, fagbevægelsen, kommunen
m.fl.”
Så det ER svært at se, hvordan et samfund skulle fungere og hænge sammen, hvis det
ikke var for foreningerne, hvor folk mødes på fredelig vis omkring fælles interesser – og
det gælder så sandelig også her i vores lille samfund.
For når man løber et helt års begivenheder og aktiviteter igennem på Dybvad Online, kan
man nærmest få helt åndenød.
Jeg nævner i flæng:
•

Tunnelløbet (som jo altså VAR en kæmpe succes, om end nogen måske syntes,
det var lidt skørt i starten),

•

masser af jubilæer; både personlige og i institutioner eller foreninger,

•

årsfest i Boldklubben,

•

FredagsSpiloppen,

•

fine arrangementer på skolen,

•

Idrætsuge med gadefodbold,

•

avisindsamling,

•

kirkernes og sognets væld af aktiviteter,

•

Halloween og Open by Night i Dybvad Handel og Erhverv,

•

et stort set udsolgt halbal (og det er det i øvrigt igen i år, hvor også Dybvadhallens
40 års jubilæum bliver fejret ved samme lejlighed)

•

og når vi nærmer os marts/april; op til flere generalforsamlinger om ugen.

Dét kan man da kalde ”at byde folk velkommen”…! Der er ingen tvivl om, at foreningslivets
rigdom og vigtigheden af liv i byen – det er det eneste, der kan modbevise titlen
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”spøgelsesby”, som vi alle sammen frygter. Derfor vil jeg i aften rette en stor TAK til jer
medlemmer og de mange virksomheder, der støtter op om Borgerforeningens 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 som jeg plejer at sige: Selv om det selvfølgelig ikke er hver dag, I kan se kontante
resultater i form af enten store projekter med kæmpe overskud eller en højere vurdering
på jeres hus, så foregår der faktisk rigtig mange ting (også i det små), som jeres
kontingent er med til at betale:
Blandt årets aktiviteter i regi af Borgerforeningen skal således særligt fremhæves:

•

Koncert/viseaften med Peter Vesth og Kristian Rusbjerg i samarbejde med
Aktivitetscentret og Hyggeholdet – velbesøgt og fint arrangement på Dybvad Kro,
som vi meget gerne gentager i en lignende form,

•

Dybvad Lokalhistorie startede i september, siden da hver den første tirsdag i
måneden. Det har været et ønske længe; nu er vi efterhånden så godt på plads, at
vi kan tillade os at invitere folk indenfor – også i aften er I meget velkomne til at
kigge ind i lokalet ved siden af. Arrangementer er der også på vej – det kunne være
et oplæg om bestemte begivenheder eller selve dét at drive en lokalhistorisk
forening. Man skal ikke ”melde sig ind”, og er heller ikke forpligtet til at deltage – der
er bare åbent, så man kan komme og læse i materialerne, eller hjælpe til med
kategorisering m.v.

•

Samarbejde omkring områdeudviklingen (+ ByLivskontoret, som er indrettet over for
Ældrecentret i det gamle gartneri) – herunder møder med konsulenterne fra
LabLand, der skal stå for projektet, og repræsentanter for bl.a. byens foreninger. Vi
er som forening også rigtig spændte på, hvad projektet munder ud i. Jeg kan
nævne, at der bliver indbudt til borgermøde i starten af april – flere arrangementer
og datoer følger derefter. Som en sideløbende indsats har vi jo fået byfonden, hvor
der også er spændende ting i sigte – vi håber, at mange af jer vil deltage i
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generalforsamlingen næste uge; og har I endnu ikke fået købt en andel, så er det
selvfølgelig stadig muligt.

•

I foråret holdt vi indvielse af ”Clausens Udsigt” og legepladsen – lige som vi også
har fået opsat to spritnye shelters, som vi håber at folk fra både fjern og nær vil få
gavn af på sigt. En stor tak skal i den forbindelse lyde til Spar Nord, der stort set
altid støtter vores større projekter - og også Distriktsudvalget, som bakker op.

•

Det Grønne Hold er godt i gang – der er plads til og brug for flere flittige hænder;
særligt efterhånden som vi forhåbentlig får flere grønne områder og steder med
aktiviteter i byen. Grøn Lørdag har vi også; det er en af grundene til, at vi kan holde
mange andre arrangementer i Søparken – og i øvrigt er det også der, hvor vi tit får
sat gang i andre projekter i byen.

•

Vi skal ikke glemme at motionere! Derfor er Borgerforeningen engageret i byens
deltagelse i Landsbyløbet som både start- og slutby (det vil vi også være ved dette
års løb), Søparkløbet i september, samt både OnsdagsMotion (der starter op inden
længe), Go’Run, der har passeret gang nummer 150 og støt og roligt nærmer sig et
flot jubilæum med 200 søndage (i træk endda).

•

Sankt Hans her i Søparken var også i 2018 en succes med Mette Hardam som
båltaler – og med et bål, der heldigvis rent faktisk gik ild i (til sidst i hvert fald).

•

Men også i lidt andre temperaturer er der aktivitet i Søparken; siden sidste
generalforsamling har der skam for første gang været sne på vores nye
kælkebakke ved mindestenen; hvilket var en stor succes for både små og store og
rigtig voksne.

Af kommende aktiviteter kan nævnes:

•

Samarbejde med Aktivitetscentret omkring bankospil i forsamlingshuset torsdag
den 11. april – også her håber vi at se mange af vores medlemmer, men også
andre spilleinteresserede,
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•

Portvinssmagning/tapas (jeg lovede jo på sidste års generalforsamling, at vi ville
invitere vores medlemmer noget mere i byen) her i Søparkhuset fredag den 24.
maj, hvor Adelino kommer på besøg med en masse lækkerier.

Så ja – både i det forgangne og i det kommende år synes jeg, at vi (uden dog at læne os
tilbage) kan leve op til borgmesterens løfte til tilflyttere om, at hér byder vi altså folk
velkommen!
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.
Jeg vil i år rette en særlig tak til den nyligt afgåede formand for Dybvad Handel og Erhverv,
Dorte, der har været en kæmpe drivkraft og ikke mindst arbejdskraft bag rigtig mange
arrangementer i byen. Blot for at nævne én ting, hun har sørget for, og som vi til fulde har
draget nytte af også i 2018, kunne det være den flotte skiltning ved indfaldsvejene for alle
vores foreninger, Ældrecentret, hallen, butikker og aktiviteter i det hele taget – det er
noget, både folk herfra og udefra kommende gæster lægger mærke til. Det BLIVER bare
ikke det samme når en anden én vil skulle sætte sine kragetæer på sådan et
frygtindgydende stort stykke A1-karton med en tynd sprittusch – men vi må jo forsøge!
Så vil jeg sige tak til kolleger i både borgerforeningens, men også byens øvrige bestyrelser
samt til alle, der bakker op om dét rige og velfungerende foreningsliv, jeg nævnte i
indledningen; både som frivillige og aktive. I år kan vi endda byde en ny forening
velkommen i ”forenings-viften”; nemlig Støtteforeningen for Hørby-Dybvad Skole; og vi
glæder os til at se, hvilke spændende ting der kommer ud af dette initiativ også.
Husk 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.
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Og med dét vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens videre behandling – tak
for ordet.
Beretningen blev godkendt.

3) Regnskabsaflæggelse:
v/Norma Pedersen
Borgerforeningens reviderede regnskab for året 2018 udviser et underskud på kr. 5.102,87
– hvilket primært skyldes udgiften til indkøb af nye Dybvad-flag. Regnskabet balancerer
med kr. 377.842,16 og egenkapital til næste år andrager kr. 310.884,30
I Ungdomsfonden er der i 2018 foretaget fondsudbetaling på kr. 1.000,- og beholdningen
til fremtidige udbetalinger er på kr. 76.681,59.
Begge regnskaber blev godkendt uden anmærkninger.

4) Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsætter uændret med kr. 175,- pr. husstand.
Generalforsamlingen opfordrer til, at bestyrelsen på næste års generalforsamling stiller
forslag om en forhøjelse til kr. 200,- pr. år.

5) Indkomne forslag:
Forslag om vedtægtsændring er behandlet tidligere på aftenen og godkendt.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Som bestyrelsesmedlemmer genvalgtes Mette Guldborg Larsen og Jesper Koldtoft.
Som suppleanter genvalgtes Stig Henriksen og Carsten Eriksen.

7) Valg af revisorer og suppleant:
Som revisorer genvalgtes Jøren Christiansen og Gunnar Jensen.
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Som revisorsuppleant genvalgtes Bjarne Jensen.

8) Eventuelt:
Forslag om livestreaming fra foredrag i naturvidenskab på Aarhus Universitet blev omdelt
og præsenteret af Svend Christian Rasmussen som opfordring til den nye bestyrelse.
Jesper Koldtoft takkede Gunnar Jensen for at lede generalforsamlingen, samt revisorer og
revisorsuppleant for udførelsen af deres opgaver i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.
Generalforsamlingen afsluttet ca. kl. 20.30
Referat:
Jesper Koldtoft

