
 

Dato. 22.02.2017 Generalforsamling Fåborg Borgerforening. 

Dagsorden Referat 

a. Valg af dirigent Villy Pilgaard blev valgt som dirigent. 
Stemmetæller: Bent Andreasen / Leif Mikkelsen. 
Referent: Michael beier Tkacz 

b. Formandens beretning Ulla Sørensen fremlagde formandens beretning. 
(Beretningen er vedhæftet separat) 
 
Arvid ryttergård: “Fåborg Holdet” mangler to skovle 
efter de til seneste byfest er blevet stjålet. Villy 
Pilgaard har bevilget to nye skovle til “Fåborg Holdet” 
:)  
 
Grillfesten: Forslag for flere deltager kunne være at 
man holdte festen i september måned i stedet for i 
august. 
 
Spørgsmål: Det lyder som en rigtig god ide at lave 
projektet med fornyelse af legepladsen, men skal 
kommunen ud igen og godkendte alt dette?  
Svar: Ja, det regner bestyrelsen stærkt med at 
kommunen skal.  
 

c. Forelæggelse af det revideret 
regnskab 

Lars Jacobsen gennemgik regnskabet for Fåborg 
Borgerforening samt Snerydning.  
 
Der er lavet en ny kontoplan og en overskuelig folder.  
Økonomien i både borgerforeningen samt 
snerydningen ser rigtigt fint ud.  
 
Ønsker man at se regnskabet kan denne tilsendes 
efter aftale med bestyrelsen. 
 
Spørgsmål fra Bent A: Pengene til projektet 
stisystemer (20000,-) er disse modtaget fra 
kommunen? 
 Svar: Ikke endnu. Men disse er sat af til 
borgerforeningen og vil blive udbetalt når vi ønsker 
dette. 
 
Spørgsmål: Burde traktoren ikke handles væk således 
man ikke skal ofre alle de penge på reparationer. 
Svar: Ja, bestyrelsen er i gang med at se på en 
løsning for en eventuel ny handel eller lease en ny. 
Bestyrelsen har indhentet tilbud på en ny traktor som 
både kan slå græs og rydde sne til en fornuftig pris.  
 
Spørgsmål: Der er visse borgere som ikke har 
mulighed for at indbetale gennem netbanken. kan de 



få lov at betale kontant.  
Svar: Man kan betale kontakt hos Lars Jacobsen hvis 
man ønsker dette. 
 
 
 
 
 
Spørgsmål: Hvordan kører vi for kommunen med 
snerydning? 
Svar: Vi kører på tilkaldevagt på cykelstien mellem 
Fåborg og Agerbæk. 
 
Begge regnskab blev godkendt ved håndsoprækning. 
 

d. Orientering fra Udviklingsrådet Mælkefestibalen har været en succes og vil gentage 
sig igen i år. Der kommer nogle penge tilbage til 
Fåborg Borgerforening, en del af ‘overskuddet.  
Vi har ændret dagene for afholdelsen fra Fredag og 
Lørdag, til Lørdag og Søndag.   
 
Busforbindelserne har været på dagsordenen i 
længere periode. Udviklingsrådet er glad over at der 
endeligt er sket noget på dette område, og busserne 
atter kører igennem Fåborg! 
 
Udviklingsrådet har været en stor del af arbejdet med 
den nye skolestruktur. Og vi har samarbejdet mellem 
de øvrige foreninger, borgere og råd for at belyse 
projektet og bringe de bedste forslag frem.   

e. Indkomne forslag Forslag 1) - Vedtægtsændring punkt 9.: i stedet for 
citat: “På generalforsamlingen vælges desuden hvert 
år et medlem og en suppleant til udviklingsrådet Helle 
Øst” ændres til: “på generalforsamlingen udpeger 
borgerforeningen hvert år et medlem til udviklingsrådet 
for 2 år, samt en suppleant for 2 år. Valgperioden for 
både medlem og suppleant er 2 år, således at 
suppleant evt. indtræder i stedet for medlemmet valgt i 
samme år.  
 
Vedtaget ved håndsoprækning 
Stemmeantal tælles op: 38/38 har stemt for. 
 

f. Fastsættelse af kontingent Uændret  

g. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
og 2 suppleanter 

 
 
Valg til bestyrelsen: 
Claus Hygum ønsker ikke genvalg  
Linda Hybenfryd ønsker ikke genvalg 
 



Thomas Holm ønsker genvalg  
Martin Kristensen ønsker genvalg 
 
Bestyrelsen foreslår: Jannik Christensen 
 
Foreslået:  
Martin Kristensen 24 
Thomas Holm 23 
Jannik Kristensen 24  
Lars Jacobsen 2 
Solvejg Mikkelsen 3  
Vita Guldberg 3 
Leif Mikkelsen 2 
Svend Erik Høssberg 7 
Bent Andreasen  
Mette Skovbjerg 8 
Marlene Shauber 
 
 
Resultat: 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Martin Kristensen  
Thomas Holm  
Jannik Kristensen  
Mette Skovbjerg  

1. suppleant: Vita Guldberg  
2. suppleant: Solvejg Mikkelsen  

 
 
 
 
 

h. Valg af 1 medlem og 1 
suppleant til udviklingsrådet 

Valg til udviklingsrådet 
 
Foreslået:  
Jørgen Madsen 32 
Marlene Shauber 31 
 
Resultat:  
Medlem: Jørgen Madsen  
Medlem: Marlene Shouber 

i. Valg af revisor  
Revisor: Genvalgt 
Majbritt Højvang. 

j. Eventuelt Spørgsmål: Bestyrelsen har talt om at der har manglet 
en båltaler. Her er forslag:  
Claus Kristensen  
Ewa Sø 
 
Ros til julebelysningen: Det er dejligt at se om 
vinteren.  



Stor tak for dette arbejde…  
 
Facebook: Husk nu at holde en god tone i vores 
gruppe. Det er så vigtigt at skrive pænt til hinanden.  
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


