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Generalforsamling den 3/3 2014 kl. 19.30 i Herslev Forsamlingshus. 
 
 
Dagsorden: 
 

1) Valg af dirigent 

2) Bestyrelsens beretning v/formanden 

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fastsættelse af 

kontingent 

4) Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På Valg: Inger Davidsen – ønsker ikke genvalg 

På Valg: Bjarne Hansen – ønsker ikke genvalg 

På Valg: Søren Hansen – modtager genvalg 

5) Valg af formand blandt de til bestyrelsen valgte medlemmer 

6) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

7) Valg af 2 revisorer 

8) Behandling af indkomne forslag 

Forslag til ændring af vedtægterne § 4 og § 6 jf. vedlagte 

9) Eventuelt 

_____________________________________________________________________ 
 
Referat. 
 
Ad. 1    Bjarne bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog at forsamlingen 
             valgte Ole Davidsen som dirigent. 
             Ole blev valgt.  
              Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved annoncering i 
              Decembernummeret af Borgerbladet.  
              Dagsordenen var omdelt på bordene. 
 
Ad.2      Bjarne fremlagde beretning som vedhæftes referatet.   

                   Specielt Knudsens Gård og Herslev Skoles Bygninger har bestyrelsen 
beskæftiget sig meget med. Oplysningerne fra Kommunen er sparsomme, og 
end ikke i dag ved vi, hvad salget af Herslev Skoles bygninger indebærer for os. 
Vedr. Knudsens gård er vi opmærksom på, at der findes puljer man kan søge til 
nedrivning af misligholdte bygninger.                                                                   Vi 
har i bestyrelsen også været i dialog med forvaltningen vedr. busholdepladsen, 
skæve rødtjørn og lamper der mangler lys. Disse ting er blevet udbedret nu, og 
skulle nogen se en vejbelysning der er uden lys, retter man henvendelse til 
Fredericia Brandvæsen eller teknisk forvaltning, som derefter løser problemet. 

 Forsamlingen diskuterede herefter diverse ønsker og problemer, og var 
opmærksom på, at ejeren af Knudsens gård nu er gået konkurs og at det derfor 
måske er nemmere at få de kommunale myndigheder i tale. Det skal i hvert fald 
prøves. 

 Beretningen blev herefter godkendt. 
 

Ad. 3 Thomas fremlagde regnskabet på overhead, og han havde også lavet diverse    
grafer, som vi kunne more os lidt over, f.eks. at formuen viste en fremgang på 



 

408%  og at 19 % af vore ”medlemmer” ikke har betalt kontingent.( de er jo i 
virkeligheden ikke medlemmer så!). 

 Borgerbladet giver overskud nu efter der er fundet ny trykker og annoncenivauet 
er hævet. Det er jo glædeligt – ikke kun for os, men også for menighedsrådet, der 
også sparer penge ved mindre udgifter, da vi har en ”fifty- fifty” ordning.  

 Vi skal forsøge at fastholde balancen mellem annoncører og artikler/kirkesider. 
 Thomas foreslog opkrævning af kontingent via e-mail, der både er billigere for os 

og vore medlemmer. 
 Bestyrelsen skal gennemgå medlemslisterne og tage kontakt il de medlemmer 

som ikke har betalt. Måske er vi nød til at besøge dem der bor i nærheden og 
selv opkræve. 

 Vi skal i hvert fald sikre os, at vi ikke sender Borgerbladet til ”medlemmer” der 
ikke har betalt kontingent. 

 Forsamlingen vedtog at ændre opkrævningen som mailbeskeder, og gribe fat i 
de ubetalte ”medlemmer”. 

 Kontingentet blev besluttet uændret. 
 
Ad. 4 Der var genvalg af Søren Hansen og Nyvalg til Torsten Lund og Eva Hansen 

Inger fortsætter som redaktør af Borgerbladet. 
 Helhedsplanudvalget blev nedsat som følger: Ole Davidsen Torsten Lund og 

Søren Hansen. 
 
Ad. 5 Torsten Lund blev valgt som formand. 
  
Ad. 6  Der var genvalg til suppleanterne Pia Møller og Torben Eriksen. 
 Forsamlingen vedtog at sende referat fra deres bestyrelsesmøder til 

suppleanterne 
 
Ad. 7 Genvalg til vore revisorer: Søren Sørensen log Kirsten Lund.    
 
Ad. 8 Det indkomne forslag om vedtægtsændring (vedhæftet) blev godkendt men skal 

forelægges igen ved næste generalforsamling, da der ikke var 2/3 af 
medlemmerne til stede på generalforsamlingen. 

 
Ad.9 Ole fortalte om Helhedsudvalgets arbejde det sidste år, hvor der var indkøbt 

traktor så vi kan klippe rabatterne pæne. Tak til Ole Møller for arbejdet i 2013. 
 Busholdepladsen er blevet renoveret, men man mangler stadig lidt. 

Forsamlingshusets omgivelser er blevet forskønnet med flisegang m.m. og 
der er stadig en rest tilbage som man foreløbig har reserveret til blomster-
kummer på udvalgte steder i sognet. 

 Ligeledes skal man sikre, at den gamle tavle på Herslev Skole skal bevares 
og flyttes til et relevant sted. Der skal aftales placering med ejer af bygningen. 

 Forlægning af vej ved Kirke og Forsamlingshus blev ligeledes forelagt af Ole. 
 Menighedsrådet havde ladet udarbejde et forslag som viser, hvorledes P-

pladserne flyttes tæt på Kirke og Forsamlingshus, og at pladsen adskilles fra 
vejen med et grønt beplantet bælte, og at cykelstien. 

 Det var et spændende og fint forslag, som alle kræfter bør samles om at få 
gennemført.  

 Pia Møller forslog at der blev opsat en opslagskasse – gerne med lys i, hvor 
alle kunne få opslag sat ind, både arrangementer, køb, salg og andre infor-
mationer. Ved siden af tavlen skulle der samtidig opsættes en postkasse til 
indkomne meddelelser som man gerne ville have sat op. 

 Pia Møller tilbød at passe opslagstavlen, og hun havde samtidig et billede 
med af en god, pæn og solid opslagstavle. 

 Forsamlingen fandt idéen rigtig god, og bestyrelsen skal arbejde videre med 
den. 



 

 Endelig kunne det oplyses, at Kurt Bogø har påtaget sig at holde det grønne 
areal mellem Ryttervænget og Gårdvænget mod at slå hø på græsarealet. 
Som man kan se, er arealet pløjer og bliver senere tilsået med græs. 

 Det er en god og pragmatisk løsning. 
  
 Nye bestyrelsesmedlemmers adresse er: 
 Formand Torsten Lund, Herslev Bygade 14, Herslev, 7000 Fredericia,.  
 mail torsten@lund.org   tlf 2333 8913 
 
 Eva Hansen, Kirketoften 13, Herslev, 7000 Fredericia. 
 mail e-hansen@hotmail.dk  tlf. 4068 4636   
 
 Konstituerende bestyrelsesmøde lørdag den 22. marts kl. 10.00 – 12.00 hos Torsten. 
 
 

Inger. 
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Sekretær Inger Davidsen, Gl. Ribevej 53, Tårup skov, 7000 Fredericia. 
Tlf.:7551 4011   Mail: inger@davidsenpartnere.dk 


