
 

 

 Generalforsamling i Adsbøl Borgerforening d 10-03-2022. 

 

 På grund af Monas fravær bød Kasper velkommen. 

 

1. Valg af dirigent. 

 

  Claus Rasmussen blev valgt, og fastslog at generalforsamlingen 

var lovligt indvarslet, og dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Bestyrelsens beretning. 

 

Kasper og Erik hjælper hinanden. 

 

Erik har sagt ja til at deltage i Landsbyforum. 

 

Der har været flere fællesspisninger. Ole og Willy står for 

fællesspisningerne i resten af 2022. 

 

Der er afholdt sommerfest ved klubhuset. Det bliver fremtidens fest, da 

ringridning er for dyrt og arbejdskrævende. 

 

Sankt Hans var godt besøgt, Asta Kjær holdt båltalen. 

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

 

3. Regnskab. 

    

   Erik fremlagde regnskabet. 

 

   Der var regnskaber for to år. Sidste år blev der grundet 

corona ikke afholdt generalforsamling. Begge regnskaber var godkendt af 

revisorerne, og blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

  Det blev fremhævet at det er bedst at betale kontingentet ved 

bankoverførsel eller mobile pay. 

 

  Der skal kommunikeres bedre ud til medlemmerne. 



 

  4 Indkomne forslag. 

 

  Der var ingen forslag. 

 

5. Vedtægtsændringer. 

    

   Gammel tekst: Generalforsamlingen afholdes mellem 01-

02 til 15-03. Indkomne forslag skal være formanden i hænde 15-01. 

 

  Ny tekst: Generalforsamlingen afholdes i marts måned. 

   

  Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel. 

 

  Indkomne forslag skal på skrift, være formanden i hænde senest 

1 uge før afholdelse af generalforsamlingen. 

 

6. Kontingent. 

 

  Kontingentet forblev uændret 100 kr. pr husstand. 

 

7. Valg. 

 

  To bestyrelsesmedlemmer Jesper og Kasper forlod bestyrelsen. 

 

  Benny Reimer og John Christensen blev valgt. 

 

  Som suppleanter blev Charlotte Damgaard og Jens Jørgensen 

valgt. 

 

  Thorkild Christensen og Claus Rasmussen blev genvalgt som 

revisorer. 

 

 

8. Eventuelt. 

 

  Der blev talt om fjernvarme. 

 

   Orientering. 



 

9. Kulturlandsby. 

 

  Hanne Næsborg var syg, men havde informeret bestyrelsen om 

den nye situation angående kulturlandsbyen. Den bliver nedlagt i sin 

nuværende form, da samarbejdet med Landbrugsskolen ikke fungerer. 

Kulturlandsbyen vil fortsætte som en paraplyorganisation som vil hjælpe 

foreningerne med kulturarrangementer. 

 

10.  Udlejning til private. 

 

  Planklagenævnet har godkendt landsonetilladelsen som 

borgerforeningen søgte om. 

 

11.  Tour de France. 

 

  Adsbøl bliver klædt i gult. Hvis det kan tillades, vil der i 

samarbejde med Perronen blive solgt pølser og lignende på P pladsen foran 

kirken. 

 

12.  Cykelsti til Avnbøl. 

 

  Der foreligger endnu ikke noget resultat af forundersøgelsen. 

 

13. Hovedvejen. 

 

  Det er oplyst fra myndighederne at gennemsnitsfarten gennem 

Adsbøl er faldet med 3 km/t. På klager over vejkvaliteten gennem byen er 

der pt intet svar fra kommunen. 

 


