
Referat fra stiftende generalforsamling i Rubanforum tirsdag den 9. juni 2015 
 
 
 
Claus Vestland Jeppesen bød velkommen og glædede sig over, at Rubanforum møder så bred 
opbakning fra hele kommunen. Ved at stå sammen om udfordringerne, står vi stærkere. 
 
Rubanforum er tænkt som et forum for hele Varde Kommune. 
 
Rubaninfo er kommunikationsplatform for Rubanforum. 
 
Claus gennemgik konstruktionen for Rubanforum og Rubaninfo samt de forskellige muligheder 
for medlemskab. 
 
Claus blev efterfulgt af Karsten Madsen, der fortalte om hvordan nyhedsflowet kan blive.  
 
Rubaninfo.dk er allerede kørende i en begyndende betaversion, så kig ind, men man skal have 
tålmodig, da ikke alle funktioner virker. 
 
Der blev fra salen stillet forslag om ”køb/salg” på siden, for at tiltrække andre end kun 
nyhedsinteresserede brugere. 
Der blev også stillet forslag om at få udarbejdet en app. 
 
 
 
Dagsorden for generalforsamlingen 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Valg af stemmetæller 
3. Gennemgang og vedtagelse af vedtægter og konstruktion 
4. Vedtagelse af særlige valgregler for den stiftende generalforsamling 
5. Valg af repræsentantskab 
6. Godkendelse af budgetforslag 
7. Fastsættelse af kontingent 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9. Eventuelt 
10. Konstituering af foreningen Rubanforums repræsentantskab 
11. Stiftelse af den selvejende institution Rubaninfo 
12. Eventuelt 

 
 

1. Jørgen Nielbæk blev valgt til dirigent og Rikke Schønning Svarre til referent. 
 

2. Hvert bord udpegede en stemmetæller. 
 

3. Vedtægter og konstruktion godkendt med diverse små ændringer – se vedtægterne 
separat. 
 

4. Særlige valgregler for den stiftende generalforsamling godkendt – se særreglen separat. 
  



 

5. Følgende blev valgt til repræsentantskab: 
 

Følgende er valgt for Foreninger: 

 Astrid Thorin, Billum Sogneforening (33) 

 Michael Beier, Fåborg Borgerforening (23) 

 Herman Kristiansen, Lydum Sogne- og Idrætsforening (18) 

 Bjarne Buhl, Nørre Nebel Sogneforening (26) 

 Kirsten Stenshøj, Skovlund by (27) 

 Jill Habekost, Skovlund Sogns Borgerforening (29) 

 Otto Dagnæs, Starup-Tofterup Erhvervsklub (32) 

 Rikke Schønning Svarre, Ølgod Handel og Erhverv (35) 

 Albert van Harten, Årre Infoskærm (33) 

 1. suppleant, vælges senere (vælges hver år) 

 2. suppleant, vælges senere (vælges hver år) 
 

Følgende er valgt som Øvrige: 

 Jimi Rosa, video journalist (25) (er på valg næste gang i 2017) 

 Mads Rahbæk Skydt, Fåborg (24) (er på valg næste gang i 2016) 

 1. suppleant, vælges senere (vælges hver år) 
 

Følgende er udpeget til repræsentantskabet for Foreningsråd: 

 Udpeges senere, (Aftenskolerådet udpeger repræsentant på ny i 2016) 

 Rudin Riknagel, Ølgod (Foreningsrådet udpeger repræsentant på ny i 2017) 

 Udpeges senere, (Idrætsrådet udpeger repræsentant på ny i 2017) 

 Udpeges senere, (Kulturelt Råd udpeger repræsentant på ny i 2016) 

 Bauke Andries Keulen, Ortenvej 107 (Ungerådet udpeger repræsentant på ny i 2017) 

 Suppleanter (Udpeges senere) Hver Foreningsråd udpeger selv 1 suppleant for deres 
egen foreningsråd. 

 
Følgende er udpeget til repræsentantskabet for Udviklingsrådene: 

 Peter Pedersen, Nymindegab (Blaabjerg UR udpeger repræsentant på ny i 2017) 

 Udpeges senere (Blåvandshuk UR udpeger repræsentant på ny i 2016) 

 Finn Ladegaard, Næsbjerg (Helle Vest UR udpeger repræsentant på ny i 2016) 

 Claus V. Jeppesen, Vrenderup (Helle Øst UR udpeger repræsentant på ny i 2017) 

 Henry Koch, Tistrup (HHST UR udpeger repræsentant på ny i 2017) 

 Karin Nielsen, Ansager (Skovlund-Ansager UR udpeger repræsentant på ny i 2017) 

 Niels Kristian Hindsig, Varde (Varde by UR udpeger repræsentant på ny i 2016) 

 Walther Bech Sørensen, Billum (Varde opland UR udpeger repræsentant på ny i 
2017) 

 Carl Holst, Ølgod (Ølgod UR udpeger repræsentant på ny i 2016) 

 Suppleanter (Udpeges senere) Hver Udviklingsråd udpeger selv 1 suppleant for deres 
egen Udviklingsråd. 

 
Følgende er udpeget til repræsentantskabet for Varde kommune: 

 Udpeges senere 

 Udpeges senere 

 Udpeges senere 

 Suppleanter (Udpeges senere) Varde kommune udpeger selv suppleanter for deres 
repræsentanter. 

 
6. Budgetforslag blev godkendt – se budgetforslag. 

 
7. Et kontingent på 500,00 kr. for foreninger blev vedtaget. 



 

8. Oluf Nissen, Varde (Varde UR) blev valgt til revisor og Ragner Johannesen, Tistrup (HHST 
UR) blev valgt til revisorsuppleant. 
 

9. Eventuelt: De tilrettede vedtægter for Rubanforum ønskes tilsendt. 
 

10.  Repræsentantskabet konstituerede sig og er på valg ifølge nedenstående. 
 

 Michael Beier – er på valg næste gang i 2016, (Foreninger) 

 Herman Kristiansen – er på valg næste gang i 2016, (Foreninger) 

 Bjarne Buhl – er på valg næste gang i 2016, (Foreninger) 

 Kirsten Stenshøj – er på valg næste gang i 2016, (Foreninger) 

 Mads Rahbæk Skydt - er på valg næste gang i 2016, (Øvrige) 

 Astrid Thorin – er på valg næste gang i 2017, (Foreninger) 

 Jill Habekost – er på valg næste gang i 2017, (Foreninger) 

 Otto Dagnæs – er på valg næste gang i 2017, (Foreninger) 

 Rikke Schønning er på valg næste gang i 2017, (Foreninger) 

 Albert van Harten – er på valg næste gang i 2017, (Foreninger) 

 Jimi Rosa – er på valg næste gang i 2017, (Øvrige) 
 

11. Rubaninfo stiftet og godkendt med diverse små ændringer – se vedtægterne separat  
 

12. Eventuelt: De tilrettede vedtægter for Rubaninfo ønskes tilsendt. 
 
 
 
Valg til Rubanforums bestyrelse: 
Repræsentantskabet træder sammen og vælger i blandt sin midte bestyrelsen. 
 
På valg var: 

 Mads Rahbæk Skydt 

 Michael Beier 

 Kirsten Stenshøj 

 Rikke Schønning Svarre 

 Albert van Harten 

 Claus Vestland Jeppesen 

 Henry Koch 

 Jimi Rosa 

 Otto Dagnæs 
 
 
Resultatet af valget blev: 
 
Valgt til bestyrelsen: 

 Michael Beier 

 Kirsten Stenshøj 

 Rikke Schønning Svarre  

 Claus Vestland Jeppesen  

 Henry Koch 
 
Suppleanter til bestyrelsen: 

 Jimi Rosa – Suppleanter er på valg hvert år 

 Mads Rahbæk Skydt– Suppleanter er på valg hvert år 
 
 



 
På det efterfølgende møde har bestyrelsen konstitueret sig som følgende: 
 
Formand:  Kirsten Stenshøj 
Næstformand: Michael Beier 
Kasserer:  Claus Vestland Jeppesen 
Sekretær:  Rikke Schønning Svarre 
Bestyrelsesmedlem: Henry Koch 
 
 
Bestyrelsen holder møde næste gang søndag den 28. juni 2015 kl. 14.00 i Fåborghus. 
 
Rubaninfo bestyrelse: 
Formanden og Næstformanden fra foreningen Rubanforum indtræder automatisk i den 
selvejende institution Rubaninfo’s bestyrelse. 
 
En særregler i Rubanforums vedtægter bestemmer: 
Stifterne som er Claus Jeppesen (Vrenderup), Karsten Madsen (Ansager) og Henry Koch 
(Tistrup) beklæder automatisk de 3 poster til og med den 31. december 2018, hvorefter de 
nyvalgte træder ind. Valget fortages derfor første gang ved den ordinære generalforsamling i 
1. kvartal. 2018. Genvalg af stiftere kan finde sted. 
 
Udpeget til Rubaninfos bestyrelse er: 

 Kirsten Stenshøj 

 Michael Beier 

 Claus Vestland Jeppesen 

 Henry Koch 

 Karsten Madsen 
 
Bestyrelsen for Rubaninfo er endnu ikke konstitueret, men forventer at holde konstituerende 
møde inden udgangen af juni måned. 
 
Således er foreningen Rubanforum og den selvejende institution Rubaninfo stiftet den 9. juni 
2015 på Horne Kro. 


