
Generalforsamling Snejbjerg Borgerforening 26. februar 2018 
Antal fremmødte medlemmer: 12 stk.  

1. Valg af dirigent: Jørgen Rasmussen 
 Det kunne konstateres, at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt.  

2. Valg af referant: Ditte Simonsen 
3. Bestyrelsens beretning fremlagt af Ditte Simonsen (se beretning nedenfor): 
4. Revideret regnskab for 2017: Godkendt 
5. Ingen indkomne forslag 
6. Valg til bestyrelsen:  

 5 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år):  
 Emma Ditlevsen (ikke på valg) 
 Per Zimmerlund (ikke på valg) 
 Joan Hansen (modtager ikke genvalg)  
 Irene Fonnesbech (modtager ikke genvalg) 
 Ditte Simonsen (villig til genvalg) - genvalgt 

 2 bestyrelsessuppleanter (vælges for 1 år):  
 Kai Østergaard (villig til genvalg) - genvalgt 
 Leif Pedersen – valgt 

 
Det kan konstateres, at der ikke kan dannes fuldtallig bestyrelse jf. vedtægterne. 
Generalforsamlingen har derfor besluttet, at bemyndige bestyrelsesmedlemmerne til selv at 
supplere bestyrelsen med 2 medlemmer.  
 

7. Revisor (vælges for 2 år) og revisorsuppleant (vælges for 1 år):  
 Jørgen Rasmussen (ikke på valg) 
 Henning Juhl Rasmussen (villig til genvalg) – genvalgt 

8. Eventuelt:  
 Spørgsmål og svar til velkomstfolder og hjemmeside samt storskærm. 
 Spørgsmål og svar til busruter i Snejbjerg. 
 Spørgsmål og svar til navngivning af Kløvertorvet. 
 Joan gav en afskedstale og takkede for de forgangne år i bestyrelsen.  

 

Bestyrelsens beretning:  

Tak for fremmødet.  

Sidste års indbydelse til generalforsamling kom samtidig med et opråb. Et opråb om støtte, ikke kun 
medlemsskaber, men også frivillighed. 

Resulterede i to nye medlemmer og dermed en fuldtallig bestyrelse.  

To fokuspunkter efter tilkomst af de nye medlemmer:  

1) Frivilliggruppen – Brug for at uddelegere 
2) Mere synlighed af foreningen 

Året der gik:  



Flagallé – Meget velmodtaget. Det giver en følelse af sammenhold i byen, at vi flager sammen. Op og ned 
mange gange årligt, meget arbejde – det laver vi om på.  

Sankt Hans – Meget ærgerligt at vi ikke fik nødvendige tilladelser i hus i tide (primært. Personligt rigtig træt 
af, at det første arrangement faldt igennem. I år har vi lavet om i proceduren og har allerede fået tilladelsen 
for i år.  

Rotter på lageret – Tid til stillingtagen til behov. Skære ind til benet. Sund øvelse. Ny, god, sikker løsning 
med eksternt og professionelt lager.  

Nyt tiltag: Velkomstfolder i samarbejde med erhvervsdrivende for at skabe mere fokus på byen og lokale 
tilbud. Stor interesse for gaverne, men desværre ikke stor lyst til indmeldelse i borgerforeningen. Alle 
henvendelser kom via Facebook eller vores reklame i Rema og ikke via ejendomsmæglerne (som vi havde 
allieret os med). Stort arbejde men knap så godt udbytte.  

Juletræstænding – Succes med mange fremmødte og fint vejr. Nogle tekniske lydproblemer, som vi må 
forsøge at imødekomme frem over.  

Julebelysning – Ærgerligt med hærværk. Det har byen desværre båret præg af i år.  

Fastelavn – Vellykket. Ikke stort fremmøde, men vinterferie nok årsag. De fremmødte virkede tilfredse. 

Medlemstegning. 2017: 269, I år ind til videre: 267        
Nye tiltag: mere reklame på Facebook samt mobilepay. Mon vi får større tilslutning i år? Generelt mange 
nye, dermed mange af de gamle, der ikke får meldt sig til igen. Betalingsservice nok ikke en løsning. Arbejde 
på mulighed for betalingsanmodninger.  

Hvor skal vi så hen nu? Hvilken retning? 

Tre store nye projekter i støbeskeen:  

1) Ny platform for Snejbjerg – lanceres i foråret (website og app) 
2) Nyt event i efteråret (Sammen om Sundhed) 
3) Støttekroner til Snejbjerg, som bliver at se i bybilledet (Storskærm) 


