
 

Referat fra generalforsamling D 28/11-2022 

Ordstyrer: Heidi Jørgensen 

Skriftføre: Helle Marie Nielsen 

Formandsberetning: 

Vi har i længere tid kun været 3 i bestyrelsen og da jeg som formand ikke ønsker genvalg, mangler vi 3 nye i alt.  

Der er desværre stort fald i medlemmer af borgerforeningen, vi er på 102 medlemmer og der er ca. 500 husstande. 

Det har været diskuteret hvordan vi kommer dette problem til livs, men ikke vi har ikke fundet den gyldne middelvej. 

Dette arbejder vi stærkt på. 

Året der er gået, har budt på godt samvær, efter Corona har sluppet taget i samfundet. Vi har afholdt 

affaldsindsamling, hvor der altid er god opbagning samt at børnebyen også indsamler. Det regner vi med at fortsætte 

med til næste år. 

Der er også blevet indviet den nye toiletbygning ved naturuniversitet, dette var en god dag med ca. 30 mennesker og 

der var musik, øl, sodavand og pølser. Formanden deltog desværre ikke selv men jeg har fået at vide det var en god 

fest. 

Handicapvenlig fiskeplads er noget helt nyt som endelig er færdig og, stå klar til brug. Det kunne ikke være lykkes uden 

vores gode frivillige i udvalget som består af: Holger, Jens Peter, Ellen og mig selv. Det er Rasmus Scherfig som har 

stået for at bygge selve broen, men før dette kunne ske, har en god håndfuld stærke frivillige ryddet området. Det tog 

en hel dag med slid og slæb, men det blev gjort.  

Vi var også at finde på torvedag og det var hyggelig. Vi fik snakket en del med en masse fra byen og man kunne betale 

kontingent til borgerforeningen.  

Som alle har lagt mærke til, blev der ikke afholdt J-dag i år da vi ikke har haft mandskab nok i bestyrelsen. Vi håber på 

at nogen vil gribe denne tradition og føre det videre. 

Hyttebyen kører som den plejer og det er vi glade for i borgerforeningen, Mikkel holder hank i handske der. 

Hjemmesiden, Facebook osv. Styrer Helle med hård hånd, og det er velbesøgt samt vores kalender bruges flittigt af 

foreningerne i byen. 

Vi har vores velkomst poser som vi deler ud og i år er der uddelt rigtigt mange. Det betyder meget for nytilflyttet at 

det føler sig velkommen, samt at de kan finde oplysninger og det ting som er i byen. Tak til jer der gør det muligt og 

byder velkommen til byen. 

Teltet har været ude 3 gange i år. 

Julebelysning er ikke som det plejer. Det er fordi at der er indgået aftaler med de forskellige byer om at sænke 

strømforbruget med 50 % og derfor lyser kun det halve af lygterne. Vi har valgt at sætte det hele op alligevel da de er 

smukke også om dagen. 

Julemarkedet i Hellehallen er blevet afholdt og det gik godt. Der var mange mennesker. Det var spejderne der stod for 

vores del af arbejdet som de for betaling for at udføre fra overskuddet. 



Vi har også leget med tanken om en hundeskov i Starup men dette er gået lidt i stå pga. bestyrelsen ikke er fuldtallige.  

Jeg vil gerne sige tak for 12 gode år i borgerforeningen. Det har været spændende og jeg fortsætter i trafikudvalget i 

vores by, telt gruppen, ungdomsklub, rideklub ved Hellehallen osv. Så foreningslivet fortsætter.   

Tak for denne gang. 

Formand i Borgerforeningens bestyrelse. 

Spørgsmål til beretningen: 

Der blev stillet spørgsmål til trafikgruppen som Ernst fortsætter i og hvad de arbejder med. Veronica fra 

gruppen fortæller her at de arbejder med ruten omkring rundkørslen. Skolepatrulje samt fodgængerfelt 

ved skolen.  

Økonomi: 

Kassernes beretning gemmen gået og godkendt. 

Indkommet forslag:  

Ingen  

Nye valgte bestyrelsesmedlemmer: 

Veronica Holt Hansen 

Mette Lillistone  

Jens Hansen 

Eventuelt: 

Vi skal tænke kreativ for at få flere medlemmer i borgerforeningen.  

Der var forslag som lød: at bestyrelsen skulle stå i naturhuset når der var møde næste gang til fjernvarme.  

Hvad skal der ske med en gamle jernbane. Der blev snakket om ideer. Høhotel, sti til både hest, cykel, og 

gående og hvad vi gør når disse mødes op stien.  

  

 


