
Årsdale Borgerforenings General forsamling 2022   23.02.2022 

Referat:  

1. Årsdales borgersang blev sunget  
 

2. Frits Madsen som er formand i Høkeren blev valgt som ordstyre, efter forespørgsel fra 
beboerforeningen.  
 

3. General forsamlingen bliver erklæret lovlig, samt der bliver valgt evt. stemme optæller.  
 

4. Formandens beretning:  
-Tilbageblik på Året der gik.  
-Idekasse i Laksekasse – sparsomt brugt.  
-Tidligere spørgsmål om bopælspligt i Årsdale, blev vendt, og det blevet slået fast at 
borgerforeningen ikke er en politisk organisation, som i sig selv vil arbejde for hverken det ene eller 
andet. Hvis Kommunalbestyrelsen / BRK ønsker at vi som forening kan hjælpe med noget vil vi 
selvfølgelig tage stilling til dette.  
- Gennemgang af årets arrangementer med fokus på det 40 års jubilæum 
-Her bor vi projekt, statuts på projektet, legeplads og motions platform er indviet og ibrugtaget. 
Saunaen er stadig i test fase og der er pt. nogle ruder der skal skiftes før den kan blive taget i brug.  
 

5. Økonomi:  
Præsentation af regnskabet ved Kasserer Karen Lynn Jacobsen, samt reviser Steen Villemoes.  

Spørgsmål til sauna posten:  

Det blev præciseret at saunaen er ejet af Borgerforeningen, men drives og vedligeholdes af en 
selvstændig saunaforening.  

Det blev diskuteret om saunaen skal påføres foreningens aktiver, og afskrives løbende, dette blev 
dog ikke vedtaget.  

Her efter blev regnskabet godkendt  

6. Indkommende forslag 
a. Forslag fra Anette Sonne, angående arkivet 
Anette Sonne ønskede at puste liv i arkivarbejdet og foreslog, at der skulle nedsættes en arkiv 
gruppe, samt at arkivet skal bevares og placeringen på 1. sal skal bevares.  
 
Fra den kommende bestyrelse blev det på peget at en af de første aktiviteter den nye bestyrelse vil 
lave er et brainstormmøde vor netop husets brug og aktiviteter skal drøftes herunder arkiv. Det 
blev besluttet at arkivet skal bevares og at den videre drift og placering af dette skal planlægges og 
besluttes på det overstående møde.  
 
b. Forslag fra Mariane Holm angående differencer medlemskabet i borgerforeningen i herboende 

og borger og borger der har adresse uden for Årsdale.  



Forslaget blev sat til afstemning og blev ikke vedtaget.   
 

c. Steen Villemoes stillede 2 ændringer til vedtægterne.  
§6 At indkommende forslag til generalforsamlingen samt foreningens regnskab ligges offentligt 
ud på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen. §10 tillæg til paragraf 10 om at 
bestyrelsen skal modtage regnskabet til gennemlæsning inden generalforsamlingen. 
Vedtægtsændringerne blev vedtaget.  
 

7. Kontingent for medlem i borgerforeningen.  
Bestyrelsen havde ikke ændringer til det fast satte medlems beløb.  
General forsamlingen udviste forståelse for en evt. pris stigning hvis det bliver behov for det.  
Det tager bestyrelsen til underretning.  
Medlems pris er fortsat 100 kr. per person  
Samt 60 kr. pr person over 65 år.  
Mariane Sonne stillede forslag om en stigning på 50 kr. pr person, forslaget blev ikke vedtaget.  
 

8. Valg til bestyrelsen  
Genopstiller for 1 år.  
Mads Trærup  
Lasse Petersen  
Jens Orland  
Karen Lynn Jacobsen – Kasser  
 
Ny valgt for 2 år.  
Claes Larsen  
Klaus Petersen  
Katrine Foxdal  
Lisbeth Dam Mikkelsen  
Kamilla Vigsø 
 
Suppleant 
Claus Milo Sørensen  
 

9. Evt.  
Tak til afgående medlemmer af bestyrelsen for fint arbejde.  
Anette Sonne læser et brev op fra Lene Hjort Hansen angående Kildefesten.  
Kildefest arrangementet blev vendt, og der var stor tilslutning til at arrangementet skal fortsætte 
og at der selvfølgelig stadig skal holdes en fælles Sankt hans i Byen.  Selve arrangementet og dets 
planlægning går over til den nye bestyrelse og evt. en arrangement gruppe. Der var dog mange der 
tilkendegav at de ønskede at vær med til at arrangere dagen/aftenen. Da man ikke kan forvente at 
den gamle tradition med at de børn der skal konfirmeres året efter står for arrangementet.  
 
Referent 
Mads Trærup   



 

 

 

 

 
 
 

 


