
Referat generalforsamling den 24. marts 2022:  

 

Formandens beretning  

- Opsummering af årene 2019 – 2021 
- Corona har lukket ned for en masse arrangementer. 
- Vi går heldigvis mod lysere tider.  

2021-2022 
- Fastelavn og Torskespisning aflyst pg Corona. 
- Sct.Hans. Rigtig mange fremmødte, John og Elinor var musikunderholdning. Båltaler Karen Vetter 
Vaucuson (Den nye præst i Oure-Vejstrup-Lundeborg Kirker)  

- Vælgermøde i aktivhuset for kandidater til Svendborg Byråd. Mange fremmødte og livlig debat. 
- Julebanko var meget besøgt i 2021. 

Juletræs tænding både på torvet og i/ved aktivhuset. Julemanden uddelte 30 godteposer til 
fremmødte børn. 
Fastelavn i aktivhuset i 2022. Virkelig poplulært igen. 52 slikposer uddelte til udklædte børn.  
2 størrelser på tøndenedslagningen Storebørn ude og små børn inde. Lundeborgkatten (en bamse 
Syet af Kirsten mv.) blev uddelt til året kattekonger. 
 

- Tak til alle som har sponsoreret og hjulet os i årene fra 2019-2022. 

 

Fremlæggelse af regnskab ved bogfører Gitta  

- Gennemgang af regnskabet  
- Bemærkninger: 

o Nogle medlemmer får muligvis ikke betalt deres medlemskontingent, kontigentindtægter 
er i alt fald dalende. 

o Triatlon har en selvstændigkonto med 5000 kr.  
o Badebro syd har ligeledes en selvstændig konto hvor der står penge fra fonde på. 
o Årsresultatet ser pænt ud.  
o Gitta stopper om bogfører efter ca. 25 år - Tak til Gitta for de mange år som bogfører.  

 
- Øvrige kommentarer til økonomien: 

o Medlemmer vil gerne betale, men er ikke blevet mindet om det. Medlemmerne ønsker at 
betale og ønsker at blive bedre informeret om betaling af medlemskontingent.  

Behandling af indkomne forslag 

Forslag 1  

Kiss foreslår ændring af hjemmeside 

- Bestyrelsesmødet: umiddelbart ikke  
- Kiss: foreslaget udspringer af, at fonde skal være tydelige, når man f.eks. skal søge til en badebro. 
- Kommentar fra bestyrelsen:  



o Umiddelbart ikke muligt i år, da der ikke er nogen, som kan varetage opdateringer af 
hjemmesiden. Fint forslaget, men synes, at vi skal vente og starte med at opdatere 
hjemmesiden. 

o Bestyrelsen skal dog blive meget bedre til at oplyse Hanne og Bente om nye informationer 
- Diskussion  

o Skal hjemmesiden opdateres eller skal der etableres en ny?  
o Ny hjemmeside koster ikke meget. Man skal betale for en domænenavn til 500 kr.  
o Hvad skal hjemmesiden kunne? Tiltrække turister, tilflyttere eller blot være til intern 

information. 
o I Gudmekongens land bliver der arbejdet hårdt for en fælles hjemmeside, hvor alle byer 

bliver inddraget. Lundeborg vil også være en del af dette 
- Vedtaget 

o Til en start: hjemmesiden opdateres. Med tiden kan vi se, om det bliver nødvendigt at 
opdaterer den.  

Forslag 2: forslag af vedtægter fra 1980-model til en 2022-model 

o Enighed om at vedtægterne skal fornyes.  
- Enstemningt vedtaget 

o Generalforsamlingen pålægger at der skal forelægge reviderede og opdterede vedtægter 
senest generalforsmling 2023 

Forslag 3: Reducering af bestyrelsen  

- Nuværende situation: 7 medlemmer (vælges for 2 år ad gangen): formand, næstformand, sekretær, 
kasserer 

- Ønsket situation: 5 medlemmer  

Diskussion  

- Forvirring omkring bestyrelsens valg af medlemmer grundet forkert formulering i vedtægterne. Der 
står, at bestyrelsen udpeger bestyrelsesmedlemmer”. 

- Det skal være mere tydeligt og kunne rettes til ”Bestyrelsen udpeger 3 personer til bestyrelsen af 
den selvejende institution ”Aktivhuset i Lundeborg”.  

- Paragraf 5 skal nok blive rettet til i løbet af året, men dette skal der ikke stemmes om i aften – ellers 
kommer vi aldrig hjem. Derimod for at vi kan komme hjem og komme i gang hurtigt muligt som ny 
bestyrelse gøres der afstemning om at bestyrelsen på 5 personer forsætter fra 24.3.2023 ;-). 

Afstemning  

- Vedtaget at bestyrelsen fremover består af 5 medlemmer.  

 

Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer  

o Mette Arndrup  
o Olaf (stopper som formand) – fortsætter som alm. medlem af bestyrelsen 
o Suppleant: Bente Kollerup og Niels Manniche 
o Revisor: Tina Mayer og Ole Cederstrøm 
o Revisorsuppleant: Erik og Gitta 



Det foreslås, at suppleanter indkaldes til og kan deltage i debatter men ellers deltage som observatør på  
bestyrelsesmøder, så man let kan træde til hvis de skulle blive forfald.   

- Tak til Olaf, præsidenten, for de mange år som formand. Han har gjort et fantastisk stykke arbejde 
for Lundeborg.  

- Olaf siger også tak for de mange år og tak for hjælpen til alle.  

Evt.  

Lone 

- Gudmekongernes land afholdte en generalforsamling, hvor de diskuterede, hvad de skal bruges til 
og hvad skal de være?  

o Bindeled mellem Svendborg og de små kommuner  
o I den forbindelse ønsker de at lave en hjemmeside, hvor alle omkringliggende byer er 

repræsenteret.  
o Eks. på og ønske om hvad de kan bruges til: afholde borgermøde byerne imellem, tættere 

samarbejde mellem de forskellige foreninger byerne imellem, tværsamarbejde mellem 
bygrænserne, kan hjælpe med f.eks. byprojekter (fondsansøgninger, kontakter m.v.). 

Kommentar  

- Hvordan er sammensætningen af bestyrelsen i Gudmekongernes land?  
o Man har forsøgt at sammensætte det, så alle byer er repræsenteret og arbejdet rigtig 

meget på at få medlemmer fra alle byer via invitationer m.v.  
o Alle borgere kan være med, det koster ikke noget.  
o Gudmekongernes land er der KUN for at hjælpe. Dvs. Lundeborg skal igennem 

Gudmekongernes Land, hvis de ønsker kontakt til Svendborg Kommune.  
o Der er endnu uvished om det er Svendborg kommune eller bestyrelsen i Gudmekongernes 

Land, der administrerer økonomien.  

  


