
HJERTING BORGERFORENING 
 
 
 

Referat af generalforsmaling 2021 CVR-nummer: 38413376 Side 1/2 

GENERALF0RSAMLING,  
MANDAG DEN 27. SEPTEMBER 2021 KL. 19.30 I JON&DITTES HUS 

 
Referat 
 

1. Valg af dirigent. 
 Halfdan Andersen blev foreslået og valgt enstemmigt. 
 Dirigenten noterede at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt og dermed 

beslutningsdygtig. 
o Dog med bemærkning om at årstal i indkaldelsen var anført som 2020. 

 
2. Bestyrelsens beretning. 
 Grundet aflyste generalforsamlinger under Covid-19 restriktionerne, blev beretninger for 

2019 og 2020 fremlagt for generalforsamlingen. 
 Beretningerne kan findes på foreningens hjemmeside, http://hjerting.dk/foreninger-

2/hjerting-dk/. 
 Drøftelser: 

o Fra Grandelauget blev udtrykt glæde over samarbejdet i forbindelse med flytning 
og indvielse af mindesten fra 2. verdenskrigs afslutning. 

o I forbindelse med udveksling af erfaringer med udendørs møder under Covid-19 
restriktionerne blev Anna-lund plantage omtalt og i kredsen var der ikke vished 
over om nogen har påtaget sig den almindelige vedligeholdelse af området. 

 Beretningerne blev taget til efterretning. 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og fastsættelse af kontingent. 
 Grundet aflyste generalforsamlinger under Covid-19 restriktionerne, blev reviderede 

regnskaber for 2019 og 2020 fremlagt for generalforsamlingen. 
 Reviderede regnskaber kan findes på foreningens hjemmeside, 

http://hjerting.dk/foreninger-2/hjerting-dk/. 
 Spørgsmål: 

o Der blev rejst spørgsmål til formueføring af ”Foreningen Frihavn venner”. 
Føringen er baseret på kategorisering af medlemskabet som en anpart. 
Spørgsmålet er noteret og undersøges og korrigeres hvis fejlagtigt i regnskab for 
2021.  

o Muligheder for reduktion af annonceudgifter blev vendt på mødet, herunder 
opslag ved Menu, artikler i Hjertingposten, Facebook m.m. 

o Medlemstallet er stadig lavere (ca. 400 ud af 3.000husstande) end alle på 
generalforsamlingen forstår. Særligt i forbindelse med fastelavn arrangementet 
er der god opbakning fra unge familier, men det synes ikke at rykke mærkbart. 

 Regnskaberne blev taget til efterretning. 
 

4. Valg af: Bestyrelsesmedlemmer, suppleant, 2 revisorer, og 1 revisorsuppleant. 
 Bestyrelsesmedlemmer: Michael Jørgensen, Jens Hennebjerg og Frederik Wasniowski 

genopstillede og blev genvalgt uden øvrige kandidater. 
 Suppleant: Thomas K. Andersen genopstillede og blev genvalgt uden øvrige kandidater. 
 Revisorer: Manfred Jensen og Svend Ancher Madsen blev genvalgt. 
 Revisor suppleant: Karen Marie Hennebjerg blev genvalgt. 

 
5. Behandling af indkomne forslag. 
 Bestyrelsen stillede 2 forslag: 

o Den ordinære generalforsamling afholdes inden 
udgangen af marts måned og indkaldes med 30 dages varsel ved bekendtgørelse 
elektronisk eller i dagblad/lokalblad efter bestyrelsens skøn, indeholdende frist for 
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indsendelse af forslag. 
o Vedtaget. 
o Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og fastsættelse af kontingent. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af: Bestyrelsesmedlemmer, suppleant, 2 revisorer, og 1 revisorsuppleant. 
6. Eventuelt. 

o Vedtaget. 
 Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med ordinært 

bestyrelsesmøde for endelig godkendelse af vedtægtsændringerne. 
 

6. Eventuelt. 
 Jon&Dittes hus minde om valg panelmøde den 4/11-2021. Alle er velkommen til at møde 

kandidater til byrådsvalget. 
 På spørgsmål om hvor der findes oversigt over hjertestartere i Hjerting blev alle 

instrueret i brug af Tryg app til formålet. 
 Jon&Dittes hus præsenterer den 30/9-2021 kl. 16 den opdaterede masterplan for om og 

tilbygning. 
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