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REFERAT: 

Sted og fremmøde, og udpegede: 

Generalforsamlingen blev afholdt i Bryndum Forsamlingshus. Der var i år 17 fremmødte, hvoraf 4 

er fra bestyrelsen. 

 Ordstyrer.  Heidi Simonsen 

 Referenter.  Heidi Kristensen  

 Stemmetællere.  Jeppe Holm og Jeanette Elbæk 
 
 
Formandens Beretning: 

Juletræs arrangement uden politikoret gik godt, i fremtiden vil kirkekoret være positive over for at 

gå rundt i gaderne og synge. 

Julemandskostume købt af borgerforeningen så man i fremtiden kan sparre på denne udgift, dette 

kræver dog at man har en der kan spille julemand. 

Fastelavns festen var godt besøgt og vi fik brugt en masse af vores kreative rester fra kælderen.(der 

er stadig en del tilbage) 

Sydvestenergi arrangement om fibernet var vel besøgt, fiber er nu lagt ind og der vil i nærmeste 

fremtid komme breve ang. Tilkobling til det. 

Møde med menighedsrådet blev holdt og her blev udfaldet at borgerforeningen i fremtiden skulle 

sørge for årligt eftersyn samt forsikring dette ville betyde at borgerforeninger på meget få år ville gå 

fallit, derfor er det nu besluttede at legepladesen ved forsamlingshuset skal rives ned.   

Dette betyder også at skt. Hans i fremtiden ikke vil kunne holdes der. 

Skt. Hans var ellers i år godt besøgt når man tænker på at det var en søndag. 

Der er stadig for få tilmeldinger til medlemskab i bryndum borgerforening, hvilket betyder at der 

heller ikke er mange bestyrelses medlemmer. 

Borgerforeningen kan forsætte med et medlem, men dette bliver uden arrangementer, en som 

udelukket er talerør for byens borger. 

 

Kommentarer til formandens beretning: 

 Ingen 

Formandens beretning blev godkendt. 
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Kasserens beretning: 

Jan Vad har været kassér i et år.  

Regnskabet er bygget op på samme vis, som det har været de sidste år.  

Regnskabet gennemgås og viser et mindre underskud. 

Revisorer:  Mai Århus har godkendt regnskabet. 

Generalforsamlingen godkender regnskabet.  

 

Indkomne forslag: 

Bryndums borgerforenings fremtid. 

Ingen – løs snak om bestyrelsens fremtidig arbejde så som at aflyse alle arrangementer, samt at 
finde frem til hvad foreningen skal bruges til.  

Generelt god opbakning og ros til bestyrelsen for dens arbejde og engagement. 

 

Bestyrelses valg: 

 Michael Peuker  Ønsker ikke genvalg 

 Maria Peuker Ønsker ikke genvalg 

 Jan vad Ønsker ikke genvalg 

 Heidi Simonsen Ønsker ikke genvalg 

 Heidi Kristensen Ønsker ikke genvalg (supp.) 

Ny bestyrelses mellemmer: 

 Fuldgyldigt medlem: Michael Peuker Modtag  (Genvalg efter mange nye og godt vil hjælpe.) 
 Fuldgyldigt medlem: Maria Peuker (Genvalg efter mange nye og godt vil hjælpe.) 

 Fuldgyldigt medlem: Jeppe Holm 

 Fuldgyldigt medlem: Jannie Holm  

 Fuldgyldigt medlem: Andreas Nielsen 

 Fuldgyldigt medlem: Berit Nielsen 

 Suppleant:      Hans Lund Sørensen 

 Revisorer:      Jan Vad og Hans Peter Pedersen 

 Praktisk hjælper:        Hans Peter Pedersen 

Bestyrelsen mangler stadig et fuldgyldigt medlem, samt en suppleant og der vil blive arbejdet på at 
skaffe disse. 

Generalforsamlingen godkender valget. 

 

Kontingent: 

Kontingentet fastsættes til 150, 00 for husstande og 75,00 for enlige – altså uændret 
kontingentsatser. 
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Eventuelt: 

Karsten: Kommunal kvinde (landsby rådgiver) har henvendt sig til forsamlingshusets bestyrelse 

(Bent sender mail til Jeppe) tages op på bestyrelsesmøde.  

Et fælles møde mellem borgerforeningen, forsamlingshusets bestyrelse og menighedsrådet, bedre 

sammenhold og byen? 

Jeanette: Folk ser de arrangementer som er vigtige for dem, og ikke de andre. 

Forslag om at få Laust Bendix til at hjælpe med at fjerne legepladsen. 

 


