
 
 

Referat – generalforsamling i Brøndum Hvidbjerg Borgerforening  

D. 13/9-2020 kl. 14.00 

 

Valg af dirigent og referent 

Marlene Rasmussen vælges som dirigent og referent.  

 

Formandens beretning. 

Kristian beretter om aktiviteter i 2019. Skolen er benyttet til arrangementer af 1400 mennesker til i alt 91 

aktiviteter.  

 

Godkendelse af regnskab. 

Suppleant revisor Kurt Frydendahl har godkendt regnskabet. 2019 gav et overskud på 3.400 kr. 

Overskuddet var i 2018 21.000 kr. Forskellen skyldes bl.a. at der er brugt flere penge end normalt på 

annoncering grundet ekstraordinær generalforsamling, på græsslåning i grusgraven og så har der 

været lidt færre medlemmer.  

Budgettet for 2020 – forventet overskud på 16.000 kr. efter kontingentindsamlingen. 

Foreningens egenkapital: 215.000 kr.  

Kontingent fastsættes til 100 kr. pr. husstand.  

 

Behandling af indkomne forslag:  

 

1. Forslag fra aktivitetshusudvalget: 

 

Hans Kolding fremlægger arbejdsgruppens forslag. Arbejdsgruppen for Hvidbjerg Aktivitetshus foreslår, 

at borgerforeningen stiller garanti på 111.700 kr., så projektet kan realiseres. Hvis vi får de lokale 

548.300 kr. i hus, mangler vi 111.700 kr. for at være i mål med de 3,4 mio. kr. som er forudsætning for 

kommunens igangsætning af byggeri. Beløbet øremærkes grundkøb, der ligger på 135.000 kr. 

Forslaget er vedtaget med 14 stemmer for og én blank.  

 

2. Bestyrelsen foreslår at der udpeges en vejformand for hver vej. Vejformændene kan hjælpe 

bestyrelsen ved kontingentindsamling og uddeling af foldere og invitationer til arrangementer.  

Forslaget er vedtaget med 15 stemmer for.  

Asselkærvej: Kristian Bendixen  

Solbakken: Heidi Faaborg og Margit Madsen 

Rettrup Kærvej: Marlene Rasmussen 

Bakken: Niels Aage Nielsen 

Bestyrelsen udfærdiger en oversigt over vejformændenes ansvarsområder og finder de øvrige 

vejformænd.  

Godkendelse af budget herunder fastsættelse af kontingent. 

Godkendt i forbindelse med fremlæggelse af regnskabet.  



 
 

Valg til bestyrelsen: Kristian Ibsen, Niels Aage Nielsen og Ann Futtrup er på valg. Niels Aage og Ann 

genopstiller. Jette Rasmussen vælges.  

 

Valg af suppleanter: 1. Suppleant: Kristian Ibsen 2. Suppleant Maja Løndal, 3. Suppleant Heidi 

Faaborg. 

 

Valg af revisor og revisorsuppleant: revisor Peter Dahl, Revisor suppleant: Margit Madsen 

 

Eventuelt 

DGIs Gavefond 

Aktivitetshusudvalget er i dialog med Spøttrup Motion og Sport for at få lov til at samle private 

donationer til aktivitetshuset ind igennem foreningen og dermed DGIs Gavefond som sikrer at private 

bidragsydere kan få fradrag for deres donation. De er imødekomne men det kræver at alle 

sportsaktiviteter fremover foregår i regi af Spøttrup MS. Vi vil stadig lokalt bestemme over aktiviteter og 

kontingent osv. Ifm. lokale aktiviteter. 

Der er opbakning fra generalforsamlingen til at indgå samarbejde med Spøttrup MS. 

Dialog vedr. salg af Hvidbjerg Skole 

Aktivitetshusudvalget opfordrer bestyrelsen til at gå i dialog med Skive Kommune vedr. betingelserne 

ifm. et salg af Hvidbjerg Skole.  

Leje af borde og stole 

Bestyrelsen ønsker ensretning ifm. henvendelser vedr. udlån af stole og borde fra skolen. Det besluttes 

at medlemmer af borgerforeningen kan leje borde og stole til en ikke fastsat pris. Bestyrelsen fastsætter 

prisen på næstkommende møde.  

  

 


