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arf tyN

a)Valg af diri gent
Aage Jør gen sen blev valgt.

b)For mand ens be ret ning
Jens An dre a sen und skyld te, at be styrel sen i
be ret nings året hav de været me get pas siv, men
at be bo er fore nin gen som så dan al li ge vel har
været vel fun geren de pga. de man ge gode ud -
valgs ar bej de.

Af be gi ven he der i året kan nævnes: en suc -
ces fuld som mer fest, ju le ar ran ge ment, fast e -
lavn, Sankt Hans fest og di ver se ud flug ter/kul -
turar ran ge men ter. 

Ved li ge hol del ses ud val get har gjort en stor
ind sats på fæl le sare a let.

På sid ste års gen eral for sam ling blev det ved -
ta get at ar bej de vi dere med ide en om en 9x9
me ter ba sket ba ne med fast bund på fæl le sare -
a let. Jens med brag te et fore lø bigt ud kast til et
så dan pro jekt.

Be styrel sen skul le end vi dere ha ve ar bej det
vi dere med et pro jekt om vej stri ber. Det te er
dog ik ke sket, så ar bej det skal vi dere føres af
den nye be styrel se. 

c)Frem læg gel se af det 
re vi dere de regn skab
 I kas serer Bør ge Hel mers fra vær blev regn ska -
bet frem lagt af Jens An dre a sen og god kendt af
gen eral for sam lin gen.

d)Ud val ge nes be ret nin ger
a. Ved li ge hol del ses ud val get
Aage Jør gen sen kun ne be ret te om et me get
stort ar ran ge ment i efter året med mas siv del ta -
gel se og god stem ning. Bl.a. blev be plant nin -
gen i heg ne ne kraf tigt ud tyn det. Tirs dag 19.4.
var der be stilt flisk værn, og 15 frem mød te fod -
re de den ne (kl. 8.30-14.00). Fli sen skal for de -
les i heg net på for årets ved li ge hol del ses dag
lør dag/søn dag den 30.4.-1.5. Lør dag er det
des uden Val borg saf ten, hvor bå let af bræn des
kl. 19.30, om vej ret til la der det. Ved li ge hol del -
ses ud val get op for drer til, at græs set slås helt ud
til kan ten af heg net, nu hvor der er be skåret i
bund.

b. Skt. Han sud val get
Mo gens be ret te de, at det var en kold, men hyg -
ge lig af ten, hvor alt for løb godt.
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c. Bør ne ak ti vi tet sud val get
Con nie be ret ter om et vel lyk ket uden dørs ju le -
ar ran ge ment med bål, æble ski ver, gløgg. Ud -
val get kun ne kon sta tere, at frem mø det hoved -
sa ge ligt var børn med for æl dre og ikke så me -
get bed ste for æl dre med bør ne børn. Fast e -
lavn sar ran ge men tet var som al tid vel be søgt
med slik po ser, fast e lavns bol ler og Gam mel
Dansk til de frem mød te. 

An gå en de som mer fe sten kom men tere de
To ve Kemp An der sen, at bør ne ak ti vi te ter ne
om efter mid da gen var me get uor ga ni sere de
og uden del ta gel se af voks ne. Con nie gjor de
her op mærk som på, at bør ne ak ti vi tet sud val -
get ik ke er ind blan det i som mer fe sten. 

d. Pe tan qu eud val get
Brit ta be ret te de, at tur nerin gen sid ste år for løb
fint. I år bli ver det lør dag den 25. maj. Der kom -
mer sed del rundt. In den me ster ska ber ne bli ver 
der lagt et nyt lag sten mel på ba nen.

e. Le gepladsud val get
Car sten Hin ge: For ri ge år blev le gepladsen
ren o veret, og det te år har Car sten blot stram -
met wiren til svæ ve ba nen. Det vil bli ve gen ta -
get snarest, idet den igen er ble vet slap. Den
lange gyn ge er skåret ned – uvist af hvem. Den
bli ver sat op igen. Stære tår net er sat op på for -
an led ning af Jens A. 

f. Bi o gra fud val get
Bir git Stens gaard be ret ter at den fun gerer fint
og har man ge med lem mer.

g. Lit tera tur kredsen
Tove Kemp An der sen be ret ter, at den fun gerer
fint.

h. Bog klub ben
Brit ta Han sen: Også den går godt!

i.  Histori e grup pen
Lis bet Thoren dahl: Pro duk tet kan ses på hjem -
me si den. Man har gang i man ge ting. Sid ste år
var der nyt bi lled te ma på hjem me si den hver
må ned. Grup pen ar ran gere de en tur til Mo es -
gårds Il lerup Ådal- udstilling og har i den for bin -
del se til li ge haft en tur til ud grav nings ste det i Il -
lerup le det af Anna Leth. 

j. Hek serin gen: Er ned lagt.

k. Stor høj hjem me si de
Lis bet Thoren dahl: Der sker hele ti den no get.
Bør ge er web ma ster.

l. Dis kus sions klub ben
Kir sten Eskild sen be ret ter at det går godt. Der
er p.t. 6 del ta gere.

m. Ma lek redsen
Ali ce Hin ge: Det går rig tigt godt. Man skal snart
på in spira tions tur.

n. Som mer festud val get
God og vel lyk ket som mer fest. Den kom men de 
som mers festud valg be står af Dor the og Mi -
cha el Svend sen, samt Astrid Bruun Be rtel sen
og Jens Brünings-Hansen.

o. Kul tur tur-udvalget
Det blev op lyst, at det te for års tur vil le gå til
Løn borg ved Skjern Å samt til Var de (kir ke,
mu se er). 

p. 
Med Jør gen Thoren dahl som tur le der op stod
for året 2004 spon ta ne ture til en ”nat ter ga -
le-mose” nær Tul strup og til en ”or ki dé-eng”
nær Borum Eshøj. 

e)Ind kom ne for slag
In gen 

f)Frem læg gel se af bud get
Der er bud get teret med et under skud på
7.790,-. Des uden er der usik ker hed om kring
ud gif ter ne til ved li ge hol del se af fæl le sare a let
(bud get teret til 15.000,-), idet der er eks tra
udgif ter til flis ma ski ne, sten mel og hyp pi -
gere/ grundigere græsslå ning. Bud get tet blev
god kendt.

Brit ta Han sen fore slog at af sæt te et be løb på 
maks. 15.000,- til vi dere førel se af ba sket ba -
ne-projektet. For sla get blev for ka stet.

Car sten Hin ge fore slog: be styrel sen ned sæt -
ter et ud valg, som hur tigt frem læg ger et for slag 
til etablering af ba sket ba ne inde hol den de et
kon kret pro jekt med pri ser. Der ef ter ind kal des
til eks tra or di nær gen eral for sam ling om ved ta -
gel se af det te. Det te for slag ved ta ges.

Pal le Eli Jen sen fore slog en for ø gel se af kon -
tin gen tet til 500,-. For sla get blev for ka stet.
Kon tin gen tet er der for fort sat 400,-

g)Valg af 4 be styrel ses med lem mer 
(pga. fra flyt ning, mod nor malt 3). Til den nye
be styrel se blev valgt: 

Lin da Sven nings en, Su san ne D’Souza, Bo dil
Las sen, Aage Jør gen sen. Ikke på valg: Bør ge
Hel mer og Con nie Hunds dahl.
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h)Valg af re vi sor og re vi sor supple ant
Mo gens Eskild sen og Ste en Mik kel sen gen -

væl ges.

i)Ned sæt tel se af ar bejds ud valg

A.Ved li ge hol del ses ud valg
Al le fort sæt ter: Pal le Eli Jen sen, Lis bet

Thoren dahl, Aa ge Jør gen sen, Lan ce lot
D’Souza, El se Dom ber now sky og Mi cha el
Svend sen.

b.Sct. Hans ud val get
Knud Ra mi en og Kir sten og Mo gens Eskild sen
ud træ der. I ste det ind træ der Ali ce og Car sten
Hin ge og Jens An dre a sen. Re sten fort sæt ter.
Ud val get ser nu så le des ud: Tove Kemp An der -
sen, Ali ce og Car sten Hin ge, Jens An dre a sen,
Jens Birk Lauridsen og Christi an Iver sen.

c.Bør ne ak ti vi tet sud val get
Alle fort sæt ter: Lin da Sven nings en, Lis beth Al -
nor, Dor the Svend sen og Con nie Hunds dahl

c.Pe tan qu eud val get
Beg ge fort sæt ter: Brit ta Han sen og Mo gens
Eskild sen

c.Le gepladsud val get
Jens An dre a sen og Ej nar Jes per sen ind træ der.
Car sten Hin ge og Pe ter Hahn fort sæt ter. Ud -
val get be står så le des af de nævn te.

f.Kul tur tur-udvalget
Alle fort sæt ter: Karen og Jens Birk Lauridsen,
Bir git og Ro bert Stens gaard, Mar gre te Blom -
gren og Aage Jør gen sen.

j)Even tu elt
Pal le Eli Jen sen fore slog at man i for bin del se
med under sø gel sen af pri sen på ba sket ba ne
også under sø ger pri sen på en kom bi neret ba -
sket/ten nis ba ne.

Car sten Hin ge fore slog at der in ve steres i en
pro jek tor, som kan ud lå nes til med lem mer ne.
Ko ster ca. 10.000,-. Det te vil først kun ne be -
hand les ved næ ste gen eral for sam ling. Det
blev nævnt, at Bør ge Hel mer ejer en så dan
pro jek tor, som man må ske vil kun ne le je.

Til fø jel se  28. maj
1. Som det frem går af re fera tet ovenfor, kom
be styrel sen 2005-06 til at be stå af føl gen de:

Lin da Sven nings en, 
Su san ne D’Souza, 
Bo dil Las sen, 
Aa ge Jør gen sen, 
Bør ge Hel mer,
Con nie Hunds dahl.

2. Før ste be styrel ses mø de blev af holdt 25.ds.
Da to med lem mer var fra væren de, blev kon sti -
tu tio nen ud skudt til næ ste møde (for ment lig
15.8.). Dog står det fast, at Bør ge Hel mer fort -
sæt ter som kas serer og web ma ster.

3. Der blev ud pe get føl gen de kon takt per so ner
til ud val ge ne: 

Bør ne ak ti vi tet sud val get (Con nie), 
Ved li ge hol del ses ud val get (Aa ge), 
Festud val get (Bo dil), 
Le gepladsud val get (Lin da).

4. Vedr. Ba sket ba ne
Kar sten Hin ge har hos en tre pre nør fået op lyst,
da pri sen for en 9x9 be ton ba ne med til stræk -
ke lig fun dering vil ko ste min. 58.000,- kr. Der
blev ned sat et ud valg (le gepladsud val get samt
Lan ce lot D’Souza, Mi cha el Svend sen og Hen -
rik Munk Eb be sen) til at under sø ge bi lli gere
løs nin ger.

Ref.: Con nie Hunds dahl
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Husk
Som mer fe sten
den 20. au gust!


