
Referat fra Adsbøl klubhus generalforsamling den 9. marts 2020 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Claus Rasmussen valgt som dirigent, der erklærede generalforsamlingen godkendt og 

gennemgik dagsordenen. 

2. Formandens beretning 

De forskellige arrangementer er gået fint. Sommerfesten var rigtig fin, men der 

manglede tilslutning og måske bliver der tænkt lidt anderledes til næste sommerfest. En 

lille opfordring fra formanden til at møde op til diverse arrangementer – både de store 

og små arrangementer.  

Der har været en del udfordringer det forgangne år, og bestyrelsen har i den forbindelse 

haft en del møder med kommunen omkring disse udfordringer, hvor vi på sidste møde 

fik underskrevet brugeraftalen og der er efterfølgende blevet udarbejdet et 

ordensreglement. 

3. Regnskabet 

Godkendt 

4. Nedsættelse af arbejdsgruppe til ringridning 

Der skal bruges 5 – 6 mand til arbejdsgruppen. Er der stemning for en fest som altid 

eller skal der trappes ned, dette vil være op til arbejdsgruppen. 

Arbejdsgruppen 2020 består af: Torben Marcussen, Laila Carlson, Anja Johansen, 

Claus Rasmussen, Mona Johansen, Hansi Johansen. 

5. Ordensreglement for klubhuset 

Se bilag.  

(Paragraf 5 mangler i ordensreglementet).  

(Paragraf 9; I Sønderborg kommune må der ikke ryges på matriklen, Jesper undersøger 

om dette gælder for klubhuset). 

6. Indkomne forslag 

Ingen 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor 

 

a. På valg til bestyrelsen: 

• Jesper Sørensen – ønsker genvalg 

• Martin Tambor – ønsker ikke genvalg 

• Kasper Jepsen – ønsker genvalg 

• Allan Venderby – ønsker ikke genvalg 

• Hans Christian Andersen – valgt 

• Erik Møller Jørgensen – valgt 

 



 

b. På valg som suppleanter: 

• Kristine Olesen – ønsker ikke genvalg 

• Laila Carlsson – valgt 

 

c. På valg til revisor/revisorsuppleant 

• Claus Rasmussen – ønsker genvalg 

• Hans Christian Andersen – ønsker ikke genvalg 

• Thorkild Christensen – valgt 

 

8. Evt. 

Intet 

 

9. Information fra kulturlandsbyen6300 

www.kulturlandsbyen6300.dk 

Kulturlandsbyen6300 har i år 10-års jubilæum og holder i den forbindelse en fest, hvor 

også medlemmer af Adsbølborgerforening er meget velkomne.  

Sporets dag afholdes nu hvert år for at sætte fokus på naturen og kulturen i området. 

Kulturlandsbyen6300 deltager i Åbent landbrug for at sætte fokus på såvel foreningen 

som landbrugets og områdets historie og kultur. I den forbindelse har foreningen 

permanent lånt gamle landbrugsredskaber fra museet Oldemorstoft. 

I 2020 opsættes et kunstværk ved landbrugsskolen for at markere 100året for 

genforeningen, hvilket kulturlandsbyen har været med til at planlægge. 

Kulturlandsbyen skal i gang med planlægning og søge penge til en bog om 

landbrugsskolen og dens historie i forbindelse med 100året for skolens grundlæggelse. 

Bogen skal gerne udkomme i 2024. 

Kulturlandsbyen6300’s kommende arrangementer: 

o 16. marts  – Generalforsamling kulturlandsbyen  kl. 19.00 

o 15. april  – Folk Baltica Landbrugsskolen  kl. 19.00 

o 16. maj  – FFKK-udstilling i Laden  kl. 15.00 

o 23. maj  – Fernisering Landbrugsskolen kl. 15.00 

o 20. juni  – Fælles fest for FFKK og kulturlandsbyens medlemmer 

o 24. juli  – Kgl. Køkkenhave åbner  kl. 15.00 


