
 

 

Referat fra generalforsamling for Sdr. Rind og Rindsholm borger og kulturforening.                                       

torsdag d. 22. februar 2018. 

Anette bød velkommen, vi startede aften med pålæg, ostebord og et glas rødvin. 

Dagsorden ifølge vedtægter. 

1. Valg af dirigent. 

Vagn Thorsen blev valgt og meddelte at generalforsamlingen var blevet indvarslet i rette tid i 

beboerbladet. 

2. Valg af referent. 

Jette Sodborg blev valgt. 

3. Valg af stemmetæller. 

Flemming Bergstrøm og Peter Pallesgård blev valgt. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 

Formand Anette Nygård fremlagde beretningen fra borgerforeningen. Anette gennemgik de 

forskellige arrangementer, der har været i 2017. De fleste med god succes, især de genoplivede 

fællesspisninger. Dog var der til damefrokosten for få tilmeldte, det betyder, at bestyrelsen vil 

overveje om det skal fortsætte. Der er fortsat et samarbejde med Vinkel borgerforening og d. 17. 

marts 2018 afvikles der en fælles fest i Sdr. Rind forsamlingshus i forbindelse med liv i 

forsamlingshuset. 

Busskuret ved Skaunvej bliver ikke brugt mere. Den bliver flyttet til Rindsholm og Kommune 

beslutter hvor den skal stå. 

I år er de sidste infotavler kommet på plads i Rindsholm. Der er lavet velkomstplakater, som altid vil 

være i tavlerne. Tak for hjælpen til at få tavlerne sat op. Når der skal sættes sedler i infotavlerne er 

det John Grønvalt i Sdr. Rind og Mogens Hansen i Rindsholm. Når infotavlen ved forsamlingshuset 

bruges er det Jørgen Nielsen. 

Borgerforeningen har været vært med kaffe og kage til byvandringerne, som den lokalhistoriske 

forening har haft, med stor succes. 

Vi har i 2017 budt tilflyttere velkommen med en buket blomster og en folder om vores byer. I Sdr. 

Rind har vi budt 16 nye velkommen og i Rindsholm 2. Tak til Marie Årup, Joan Pedersen og Ruth 

Nielsen for at besøge tilflytterne. Tak til Birthe Lindgård for de fine buketter. 

Virs er blevet nedlagt og vores nye hjemmeside fungere godt.                                                                    

I år har vi fået en stor pose penge, der skal bruges på legepladsen og til nyt udendørs belysning ved 

forsamlingshuset.  

Beretningen blev godkendt. 

 

Anette fortsatte og fremlagde beretning for forsamlingshuset. 

I 2017 fik forsamlingshuset en bevilling, til indkøb af mere porcelæn og køkkenservice. Gulvet i den 

store sal har fået en let slibning og lakering. Derudover har borgerforeningen søgt om penge til 

vedligeholdelse af udendørsarealer, der blev bevilliget 47.672 kr. Pengene er brugt til grus, 

stenmel, maling, nye små flagstænger, ny stor flagstang, beplantning og flis bagved 

forsamlingshuset. 

 



 

 

 

I løbet af året har borgerforeningen henvendt sig til kommunen ang. Forsamlingshusets forfatning. 

Kommunen lytter og er forstående. Dog kommer der nyt tag og tagrender på forsamlingshuset til 

sommer. Når taget er klaret, er der penge afsat til ny udendørsbelysning. 

Borgerforeningen søger kommunen om hjælp til nyt loft i den store og lille sal, da der er dårlig 

akustik i begge sale. Der er også en indsamling i gang hos borgerne i vores byer, indtil nu har vi fået 

samlet 6.450. kr. så tusind tak for det.  

Tak til Anny og Jørgen Nielsen for deres store arbejde i og omkring forsamlingshuset. 

Der var en enighed om, at det vil være godt at få ordnet lyden i forsamlingshuset, at det højst 

sandsynlig vil give mere udlejning. 

Der er enkelte der har sagt, at de ikke ville leje forsamlingshuset pga. prisen. Da der er leje af 

porcelæn udover leje af huset. 

Beretningen blev godkendt. 

 

Anette forsatte og fremlagde beretning for Drivhuset. 

Drivhuset anvendes af rigtig mange, dels til lokalhistoriske møder, til strikke/bogcafeen og i 2017 

har menighedsrådet anvendt Drivhuset, mens kirken blev renoveret. Drivhuset er også blevet 

udlejet til private.  

Juniorklubben er rigtig vigtig for Drivhuset, der er mange medlemmer og de er 7 voksne der deles 

om arbejdet. 

I 2017 fik Drivhuset nyt tag og to nye døre. Ligeledes har kommunen bevilliget maling til de to store 

rum 

Tak for deres store indsats i Drivhuset til Jens Erik Bohsen og Lars Holm. 

På hjemmesiden er der en ny udlejningskontakt til Drivhuset. 

Beretningen blev godkendt. 

5. Fremlæggelse og godkendelse af reviderede regnskaber. 

Finn Vestergård gennemgik regnskabet for borgerforeningen, da Heidi er på barsel. Regnskabet 

kommer sammen med referatet på hjemmesiden. 

Regnskabet blev godkendt. 

Finn gennemgik også regnskabet for forsamlingshuset. Regnskabet ser fin ud og vi fastholder, at der 

betales porcelæn ved siden af udlejningen. 

Regnskabet blev godkendt. 

6. Indkomne forslag. 

Der var to forslag. 

- Procedure for afstemning, der er en stemme pr. medlem. Det blev vedtaget. 

- Bestyrelsen kan have en kasserer uden for bestyrelsen. Det blev vedtaget. 

7. Fastsættelse af kontingent til borgerforeningen. 

Bestyrelsen har et forslag, at kontingent fra 2019 bliver pr. husstand 250.00 kr. og pr. person 

125.00 kr. De 50.00 kr. og 25.00 kr. skal gå til forsamlingshuset. Det blev vedtaget. 

Der kom også et forslag, at det er en god ide, at skrive til borgerne, hvis der skal samles ekstra 

penge ind. Som vi har gjort til loftet i forsamlingshuset. Altså når der skal bruges penge til bestemte 

projekter. 

 

 



 

 

 

8. valg af bestyrelse ( 5 – 7 medlemmer) 

Niels Høegmark har desværre trukket sig pga. et stort arbejdspres. 

Anette Nygård, modtager ikke genvalg 

Jette Sodborg, modtager genvalg 

Joan K. Pedersen, ikke på valg 

Peter Pallesgård, ikke på valg (Peter er i bestyrelsen for Heidi, der er på barsel) 

Heldigvis meldte Jens Erik Bohsen, Nanna Bech og Peter kjær sig og Anette sagde ja til en periode 

mere, når bestyrelsen blev på 7 medlemmer.  

Det var rigtig dejligt, at nogen meldte sig frivilligt. Der var stort bifald. 

 

Bestyrelsen ser ud som følgende: 

Joan K. Pedersen, 

Peter Pallesgård, 

Anette Nygård, 

Jens Erik Bohsen, 

Nanna Bech, 

Peter Kjær og  

Jette Sodborg. 

 

9. Suppleanter: 

1. Torben Petersen 

2. Anna Maria Andreasen 

 

10. Revisor: 

Finn Vestergård og 

Dorte Post blev genvalgt 

 

11. revisorsuppleant: 

Vagn Thorsen blev valgt. 

 

12. Eventuelt 

Anette Nygård fik stor ros fra Anny, for deres gode samarbejde. 

 

Referent  

Jette Sodborg 

 

 


