
Referat fra beboerforeningens generalforsamling d. 10. marts 2020 
 

Fremmødte: 27 medlemmer inkl. Bestyrelsen 

Inden mødet var der uddelt dagsorden og regnskab. 

 

1) Valg af dirigent 

 Velkomst v/ Lise. 

Bestyrelsen foreslog Jørgen som dirigent, dette enstemmigt vedtaget. Jørgen accepterer valget og indleder 

med, at generalforsamlingen er lovligt varslet. 

 

2) Formandens beretning v/ Lise 

Det har været et aktivt år, der startede med affaldsindsamling, som Bente og Ejvind har stået for i mange 

år, tak for det. Håndårbejde- og hobbyaftenerne gennemføres selvom antallet af deltagere er meget 

vekslende. Gåture om sommeren i stedet for håndarbejde- og hobbyaftenerne blev ikke rigtigt til noget i år. 

Derimod er der nu 3 hold med yoga. Der har været afholdt arbejdsaften på Købmandstoften, spis sammen 

aften med spejderne, hvor der var mange deltagere. Det samme var der til Sankt Hans aften, hvor vejret var 

perfekt og Erik sponserede pølserne til grillen, tak for det. Sommerfesten forløb også godt og med godt 

vejr. Hen over sommeren afholdte vi to grillaftener som vi plejer på Købmandstoften med stor succes. Men 

i år afholdte vi også en tredje grillaften, da Mogens fra TV2-Nord kom forbi til indvielse af broen over 

gadekæret. I efteråret var der spis sammen aften igen med, denne gang havde vi selv maden med, som blev 

til en lækker buffet. Senere på aftenen viste Frede billeder på den nye projektor fra Lokal historisk arkiv. 

Jagtforedraget med Per Drugstrup var desværre ikke velbesøgt, måske havde vi ikke været gode nok til at 

oplyse, at det ikke kun var for jægere. Juletræet blev tændt og julegodterne uddelt på købmandstoften. 

Julebanko blev en kæmpe succes, det skyldes måske det ekstra spil om 2 x ½ gris sponseret af Erik, tak for 

det.  

Henover året har der været opstillet to trillebøre i Vejby og to i Smidstrup med sommerblomster sænket af 

kommunen.  Derudover har vi også fået del i kommenens uddeling af blomsterløg, hvor flere medlemmer 

har været ude og plante dem, tak for det. Købmandshaven har fået sit eget rododendronbed, hvor 

blomsterne er sponseret af Lions Club og spagnumjorden sponseret af Vrå Mørtelværk / Sejlstrup 

Entreprenør.  

Til sidst skal lyde en stor tak for al den hjælp der bliver ydet, om det er hjælp til græsslåning, fjernelse af 

affald der flyder eller når vi beder om ekstra hænder. 

Formandens beretning godkendt med klapsalve. 



 

3) Regnskab v/ Jens Peter 

Jens Peter gennemgik det udleverede materiale vedr. regnskabet. Der er indbetalt 16.550 kr. i kontingent 

fra 110 medlemmer, en stigning på 20 nye medlemmer, primært fra tidligere medlemmer fra tiden med 

girokort. Sidste år blev der husstandsomdelt program med opfordring til indbetaling via kontonummer eller 

mobil Pay. Der er indtægter i alt på 138.111,50 kr. og udgifter på 88.617,93 kr. Årets resultat er på 

49.493,58 kr., men reelt kun 16.493,58 idet der er skyldig løn på 15.000 kr. til yoga, udlæg i broen fra 2018 

som først er betalt i 2019 af kommunen på 10.000 kr., samt tilskud fra kommunen som først skal bruges i 

2020 på 8.000 kr. Der er en lille difference på 2 ører i balancen, da der er aktiver i alt på 129.914,38 kr. og 

passiver i alt på 129.914,40 kr. 

Kassererens beretning godkendt med klapsalve. 

 

4) Indkomne forslag 

Der er ikke modtaget noget. 

 

5) Ændring af foreningstype v/ Lise 

Inden Lise’s oplæg bad dirigenten om valg af stemmetællere og foreslog Frede og Helge, der begge modtog 

valget. Vedtaget med klapsalve. 

Der er brug for at ændre foreningstypen idet vi ikke er registreret til at må udbetale løn. Ved at ændre 

foreningstype må vi fremover udbetale løn til undervisere. Lønnen bliver udbetalt af kommunen pga. 

persondataloven, men beboerforeningen står som arbejdsgiver.   

Ændring af foreningstype vedtaget ved håndsoprækning, hvor langt over 2/3 sagde ja. 

 

6) Afstemning om vedtægtsændring v/ Lise 

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af teksten i § 2 i vedtægterne: 

”Foreningens formål er” ændres til ”Vejby – Smidstrup Beboerforening er i Erhvervsstyrelsens terminologi 

en almindelig forening (også kaldet ikke erhvervsdrivende forening), hvis formål er” 

Forslaget blev fremvist via projektor og vedtaget ved håndsoprækning, hvor langt over 2/3 sagde ja. 

 

 

7) Valg 



Inden selve valget oplyste formanden, at Lise og Jette modtager genvalg, samt Kristian ønsker at udtræde 

af bestyrelsen. Kristian er først på valg næste år, og derfor ikke sat på dagsordenen. Hvad skal vi gøre? Skal 

vi vælge et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Kristian eller indsætte første suppleanten? Efter kort 

diskussion, var der enighed om at vælge et nyt medlem for et år, så vi kommer tilbage til ordningen med, at 

der er to på valg i lige år og tre på valg i ulige år. 

Efter flere forsøg på at finde en afløser blev Per Lindgaard Poulsen valgt til bestyrelsen for et år med 

klapsalver. 

Valgt til bestyrelsen med klapsalver blev for de næste to år blev Lise Christensen og Jette Juul Christensen 

begge genvalgt. 

Ulla Søndergård og Bente Nielsen godtog genvalg for et år som suppleanter for bestyrelsen, hvilket blev 

vedtaget med klapsalver.  

Frede Jensen godtog genvalg for et år som revisor for bestyrelsen, hvilket blev vedtaget med klapsalver. 

Robert Nygaard godtog genvalg for et år som revisor for bestyrelsen, hvilket blev vedtaget med klapsalver. 

Til Købmandstoftens udvalg godtog Søren Nielsen og Hans Baggesen genvalg for et år, hvilket blev vedtaget 

med klapsalver. Bestyrelsen finder selv en repræsentant ved næste bestyrelsesmøde.  

Til Købmandshavens udvalg godtog Jørgen Jensen og Hans Baggesen genvalg for et år, hvilket blev vedtaget 

med klapsalver. Bestyrelsen finder selv en repræsentant ved næste bestyrelsesmøde. 

 

8) Kontingentfastsættelse 

Lise foreslog at kontingentet bibeholdes på de nuværende på 150 kr. idet det fik en kraftig forhøjelse sidste 

år. Som medlem af beboerforeningen er man automatisk også medlem af Vejby Kulturhus. 

 Vedtaget med klapsalver. 

 

9) Eventuelt 

Erik opfordrer til at man via sit eget netværk opfordrer folk til at være medlemmer og deltage i foreningens 

aktiviteter, samt opstille til bestyrelsesarbejdet. Dette medførte en snak om, hvilke tiltag man kan gøre. Der 

spørges ind til om der stadigvæk gives et års gratis medlemskab til tilflyttere/nye medlemmer, hvilket der 

gøres. Der kommer samtidigt forslag om at forære 2 flasker vin til tilflyttere som velkomst. Dette initiativ 

bliver rost, men også afvist idet det tidligere er blevet besluttet, at vi ikke ønsker at gøre det, da man er 

bange for at glemme nogen, som skulle have haft. Der aftales, at vi laver en husstandsomdeling af fælles 

informationsmateriale i samarbejde med Vejby Kulturhus, hvor der bl.a. medfølger program samt 

opfordring til indbetaling til medlemskab og hvordan dette gøres. Sidste år lavede vi et sådant materiale, 

hvilket lader til at virke. Til uddeling af materialet tilbød følgende sig: Kirsten J., Kirsten B., Birgit J. og Anne 

Marie. 



Lokal Historisk Arkiv: 

Frede gennemgik beretningen fra Lokal Historisk Arkiv. Der holdes fast åbent 4 aftner og 4 eftermiddage 

henover året, men der åbnes også ved forespørgsler. Det sidste års tid har været godt besøgt af 52 

personer, inkl. mændene fra yoga, som valgte at afholde deres sæsonafslutning sammen med arkivet. 

Frede fortalte flere sjove anedoter fra hans arbejdet med arkivet, fx hvordan han bliver kontaktet af gæster 

så langt væk som fra USA. 

I Samrådet Løkken/Vrå arkiver er man i gang med at lave en bog om tiden i 1960’erne. Der opfordres til at 

komme med materiale til dette projekt. 

Desuden takkes for al hjælp til arkivet, samt Birtha for hendes arbejde i arkivets bestyrelse, idet hun ikke 

ønsker genvalg. 

Regnskabet blev gennemgået af Frede der oplyste, at der havde været indtægter på 11.256 kr. heraf 50 kr. 

fra kaffekassen, resten er tilskud fra kommunen til at drive arkivet. Herudover betaler kommunen 24.000 

kr. i husleje direkte til Vejby Kulturhus. Disse penge figurerer ikke i regnskabet. Arkivet har indkøbt 

projektor til arkivets arbejde, som gør at der er udgifter på 14.883,75 kr., hvilket medfører et negativt 

resultat på 3.626 kr.. Årets balance er på 44.964,75 kr.. 

Beretningen godkendt med klapsalver. 

På valg er Frede Jensen, som modtager genvalg og Birtha Toft Jensen, der ikke ønsker genvalg.  Frede blev 

genvalgt med klapsalver. I stedet for Birtha blev Ulla Søndergaard valgt med klapsalver. Begge valgt for 2 år. 

Som suppleant var Ejvind på valg. Forsamlingen foreslog Jens Jørgen Christensen, så Smidstrup fik en 

repræsentant i arkivet. Jens Jørgen modtog valg, der blev vedtaget med klapsalver. 

 

 

Status for Vejby Kulturhus v/ Svend Erik 

Formand Svend Erik og sekretær Birgit gennemgik kulturhuset situation for tiden og for den nærmeste 

fremtid. Via projektoren viste de skemaer for budget / finasieringsplan og tidsplaner, samt skitser fra 

arkitekten om indretning inde og ude, plus tegninger over køkkenindretning. Kommunen er meget positivt 

stemt over kulturhusets renoveringsprojekt. Derfor har de bl.a. valgt at betale for arkitekthjælp, som har 

taget udgangspunkt i kulturhuset egne tegninger og ideer. Folk opfordres til at komme med forslag nu, så 

de har medindflydelse inden projektet fastlåses. Handicaprampen blev efterlyst idet den ikke kunne ses på 

de nye skitser, men den er ikke glemt, og er medtænkt i projektet sammen med handicaptoilet.  

Forsamlingens reaktion på fremlægningen var meget positiv og roste kulturhusets bestyrelse og Poul Berg 

for et fantastisk arbejde. Især det at skaffe mange penge til at kunne lave et super hus blev bemærket, som 

helt utroligt. 

Vejby Kulturhus afholder deres generalforsamling d. 21. april klokken 19. 



Jørgen afslutter aftenen med tak for god ro og orden, hvilket suppleres af Lise, der på bestyrelsens vegne 

også takker for en god generalforsamling, samt tak til Jørgen for at dirigere os igennem et hurtigt møde. 

 

Ref. JJC 
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