
REFERAT TØRRING BEBOERFORENING GENERALFORSAMLING 2015 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Ivan valgt til referent 

Christian valgt til dirigent.  

Indkaldelse er sket efter vedtægterne. 

 

22 fremmødte medlemmer  

 

2. Formandens beretning 

Kirsten fremlagde beretningen. 

Beretning vedlagt. 

 

Beretning i stikord: 

Året der gik. 

- mange møder specielt om fællesarealet 

- Havne pavillon 

- Tilskud til fællesarealet 

- Boldbanen - leje aftalen blev forlænget for 2014. Ny aftale for 2015 skal laves. 

- Bus - kontaktet kommunen ang. ruter – formiddags bussen består - henvendelser til Anne 

Dorthe  

- Postkasse fjernet af PostDK, uden varsel. Henvendelse til PostDK, med svar om at der ikke 

var forsendelser nok. 

- Trafik - Nyt skilt i byen, advarsels tavle med farligt vejkryds. mellem Tulstrupvej og 

Skovsrodvej 

- Telt udlejning, Niels opbevarer telt og gulv. Nye telt er udlejet 1 gang uden for byen og 1 

gang til byfesten, gammelt telt udlejet 2 gange i 2014. 

- Skiltning ang. nabohjælp - henvendelse til Hanne hvis man ønsker et skilt. 

- Webmaster - Hans-Peter vedligeholder hjemmesiden og sender nyhedsmails ud.  

- Facebook siden bliver brugt en del 

- Thyra og Thora - de to kanoer - udlejes/lånes - nøgle ved Anne-Dorthe- Sommeren 2014 var 

der 9 stk. der havde købt nøgle. Kanoerne skal snart i vandet igen, meldes ud via Facebook og 

hjemmeside.  

 

Aktiviteter i 2014: 

- Fredags bar - sidste fredag i hver mdr. Hanne er Kromutter og sørger for at der er 'frivillige' 

der melder sig til at holde fredags bar. 

- MC ture - hver torsdag - det er blevet til 2-3 ture i 2014 

- Løbeklub - mødes ved stikvejen til P-pladsen søndag morgen kl. 8.30 - der er plads til flere 

deltagere 

- Kirkevandring - søndag ultimo marts startende ved Tulstrup kirke   

- Kvinde frokost - 4. april 2014 - 20 kvinder til frokost  

- Sct. Hans - arrangeret af Jørgen - båltale ved Anne-Dorthe - det sædvanlige sted. 

- Tupperware party den 26. juli - første gang i byens historie 

- Byfest i august - vi venter i spænding på datoen for 2015 

- Tøjbyttedag den 16. sep. 

- Juletræstænding den 30 nov.  

- Fællesspisning 23. januar 2015 på Knudsøskolen 

- Fastelavn 15. feb. 2015 med 40 deltagere. 

    

Stor ros fra formanden til alle, som er med til at arrangere alle aktiviteterne i byen. 

 

  



3. Fremlæggelse af regnskab for 2014 til godkendelse samt budget for 2015 

- Kassereren gennemgik regnskabet 

- Praksis med at sende en venlig reminder mail ud til husstande, som ikke har indbetalt 

kontingent, om det er en forglemmelse, vil blive gentaget i 2015 efter en pæn succes i 2014. 

- Redningsveste til Kano'er skal formentligt fornyes i 2015  

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Budget for 2015 blev fremlagt, med et forventet underskud på -9.541 kr., skyldes 

hovedsagligt anlæg af det nye fællesareal. Budget blev gennemgået af formanden. 

Enkelte kommentarer og forslag til at græsslåningen af den gamle boldbane, der er blevet 

sparet væk og bestyrelses forslag om at det går på omgang.  

 

Budget blev taget til efterretning. 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

a. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet halveres for ’singler’ fra 250 kr/år til 125 

kr/år 

Bestyrelsen har, efter udsending af dagsorden modtaget kommentarer omkring forslaget. 

Forslaget skal besluttes med 3/4 flertal, da det er en ændring af vedtægterne. 

Claus: Vil gerne slutte op om forslaget, men gør opmærksom på, at der også skal ændres i 

vedtægterne ang. antal af stemmer pr. husstand. 

Tyt: Det er meget udbredt i andre foreninger, at der er forskel i kontingent. 

Anne-Dorthe: Ens indtjening er ikke afgørende, men princippet om vi skal gøre det i vores 

forening. 

Generel snak om økonomi i forskellige familie former.  

Claus: Det er vigtigt, at fastholde at så mange som muligt deltager i foreningen. 

Kirsten: Da det er et mindre beløb, så bør det være ens for alle. 

 

Forslag om ordlyd til vedtægterne: 

’Husstand med én forsørger betaler 50% af det fastsatte kontingent. Giver kun en stemme til 

generalforsamlingen.’   

 

Afstemning via håndsoprækning.   

De 22 fremmødte stemmeberettigede udgør 31 stemmer, da der er 2 stemmer pr. husstand.  

 

Der skal være 21 stemmer for, for at opnå 3/4 flertal 

 

For: 17 stemmer    

Imod:  

Blanke:   

 

Forslaget blev ikke vedtaget.   

 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

 

a. Fællesarealudvalget forelægger forslag til anvendelse af fællesarealet. 

Udvalget gennemgik hvordan de var kommet frem til deres forslag og gennemgik herefter 

deres forslag og de to faser i planen. Bilag var vedlagt dagsorden. 

Der blev uddelt en plan over arealet, som blev gennemgået. 

Der blev efterlyst folk med viden om jordforhold og om der evt. skal planeres. 

 

Gisela: hegn mod vest, er en del af aftalen om anvendelse af arealet. Der skal gerne være en 

afgrænsning mellem fællesarealet og deres grund. Forslag om at få et midlertidigt hegn op 

indtil det levende hegn er veletableret. 



  

Hans: Vigtigt at aftalen der er indgået mellem Nis og Gisela og beboerforeningen om at der 

sættes hegn op respekteres og overholdes. 

Claus: Er placeringen af et evt. kommende beboerhus tænkt ind i placeringen på grunden? 

Vigtigt at der gøres noget ud af græsset ved boldbanen. 

Niels: Boldbanen skal formentligt laves fra bunden af, pløjes/harves osv. 

Kirsten: Måske er der en af de lokale landmænd som vil stille redskaber til for en bearbejdning 

af boldbanen. 

 

Der kom forskellige forslag om legeredskaber til arealet.  

Drøftelse af hvor meget vedligehold der er på pavillonen. 

 

Der var opbakning til udvalgets planer. 

 

b. Fællesarealudvalget forelægger budget til anvendelse af fællesarealet 

 

Udvalget får frie hænder til at arbejde inden for det opstillede budget. 

   

c. Udvalget for den gamle boldbane forelægger forslag til fremtidig anvendelse 

 

Ivan viste Powerpoint med de tanker udvalget har gjort sig om fremtidig anvendelse. Vedlagt 

som bilag. Der var bred opbakning til forslaget, som udvalget fik frie hænder til at arbejde 

videre med. 

 

c. Udvalget for den gamle boldbane forelægger budget for fremtidig anvendelse 

 

I de tanker udvalget har, indgår kun lejen af området, hvilket er indeholdt i budget for 2015. 

Evt. udgifter vil forsøgt dækket af tilskud fra forskellige puljer og evt. med en ansøgning, 

senere på året til Skønpuljen. 

 

Udvalget fik opbakning til at arbejde videre med planerne. 

 

6. Valg af: 

a. Bestyrelsesmedlemmer 

Anne genopstiller. Sanne blev valgt som bestyrelsesmedlem mod at Hans Jørgen meldte sig 

'frivilligt' til Fællesarealudvalget.   

 

b.  Suppleanter 

Tyt og Nis valgt til suppleanter 

 

c. Revisorer  

Genvalg til Jens og Hans Jørgen 

 

7. Valg til udvalg 

 

a. Fællespisningsudvalget 

Nuværende udvalg forsætter. Anne Katrine, Sanne, Johanne, Anne-Marie, (Emil) 

b. St. Hans udvalg  

Jørgen vil blive spurgt af bestyrelsen om han vil være arrangør. 

c. Fastelavn  

Det gamle udvalg ønsker ikke genvalg. Anne Katrine meldte sig og det gamle udvalg efterlyser 

et medlem mere. (Jeanette har meldt sig ind i udvalget efter generalforsamlingen). 

d. Fællesarealudvalget 

Hans, Jytte, Hans-Jørgen, Johanne. Udvalget efterlyser flere medlemmer. 

 



e. Gammel Boldbane udvalg  

Lene og Ivan 

 

f. Hjertestarterudvalg  

Nedlægges. 

 

8. Præsentation af revideret folder, målrettet til nye beboere 

Den nye folder kan rekvireres ved Anne. 

 

9. evt.  

 

Sanne: Orienterede om, at der bliver lavet en malet cykelsti i form af konceptet ”to minus én 

vej” fra Knudsøskolen til Javngyde og det er inde i overvejelserne også at lave det fra 

Knudsøskolen til Alling og dermed igennem Tørring. Der var bred opbakning til ideen. 

 

Susanne: 10. april er der damefrokost det sædvanlige sted. 

 

Christian: Spurgte ind til hvilken historie der var omkring fælles arrangementer med de andre 

nabo landsbyer.   

Claus: foreslog at bestyrelsen tog kontakt til de andre beboerforeninger i området for fælles 

udveksling af ideer og hvilke planer der er i området inden for det nærmeste år. 

 

Formanden rundede mødet af.  

 

 

  

 

 


