
Formandens beretning ved G.F. 2018 
Dette år i Ruban startede med Generalforsamlingen i Billum. 

Efter en lidt rodet generalforsamling på Billum kro, samlede repræsentantskabet sig efter mødet og 

konstituerede de 2 bestyrelser i Info og Forum, dette gik rimelig smertefrit og den nye bestyrelse blev enige 

om at trække i arbejdstøjet. 

 

Repræsentantskabsmøde Skovlund: 
 

Ansager Lokalarkiv 20.04.2017: 
Der blev tage billeder af bestyrelsesmedlemmerne så hjemmesider kunne blive opdateret. Karsten Madsen 

ville gerne ud af egentligt bestyrelses arbejde men ville gerne deltage på bestyrelsesmøder hvor det sås 

som relevant i forhold til drift og tilpasning af Ruban. 

Der var ikke enighed om fremtiden for drift og udvikling af Ruban og det blev hensat til senere beslutning at 

fastlægge hvilken kurs bestyrelsen vil fastlægge og foreslå på kommende møder. 

I forsættelse af tidligere møde blev det aftalt at der skulle nedsættes et 3 personers udvalg til at lave forslag 

til Vedtægts ændringer. Efterfølgende blev der dog desværre ikke taget initiativ til at samle og arbejde i 

dette udvalg. 

 

Haste bestyrelsesmøde den 18.08.2017: 
Bestyrelsen blev hasteindkaldt da der skulle være møde med kommunen den 22.08.2017 omkring 

fremtidigt samarbejde med kommunen og mulighed for tilskud. 

Desværre var flere bestyrelsesmedlemmer bortrejst og andre ´havde ikke mulighed for at deltage med så 

kort varsel eller nåede slet ikke at besvare e-mail indkaldelsen inden det var for sent. Det meførte at mødet 

blev et slags formøde hvorunder daværende formand blev sat grundigere ind i Rubans baggrund og 

grundtanker. 

Efterfølgende mødtes daværende formænd for Ruban Forum og Ruban info med borgmesteren og andre 

fra kommunen i Helle Hallen den 22.08.2017. 

 

Efter mødet med kommunen var aktivitets niveauet at opsætte nogle nye hjemmesider og tilrette andre 

ting i selve Rubans hjemmeside værktøjer. 

Der var ikke yderligere aktivitet før der fra menige bestyrelsesmedlemmers side blev rykket flere gange for 

aktivitet i bestyrelsen generelt og som optakt til G.F. i særdeleshed. 

 



Bestyrelsesmøde i Kvong den 31.01.2018: 
På mødet i Kvong blev der fra formandens side fremlagt forslag til vedtægtsændringer udarbejdet af 

formanden alene, hvilket medførte et mindre behageligt forløb idet flere så sig overstyret når der blev 

fremlagt andre emner til drøftelse i bestyrelsen. 

Der blev opnået enighed om at anmode repræsentantskabet om en gennemgang af forslaget så snart som 

muligt. 

 

Bestyrelsesmøde i Tofterup den 25.02.2018. 
For om muligt at være bedre forberedt til kommende repræsentantskabsmøde blev der afholdt møde om 

fremtidig konstituering af bestyrelsen og stillingtagen til sammenlægning af foreningen og driftsselskabet. 

Desværre var det ikke muligt at opnå deltagelse fra hele bestyrelsen. 

 

Repræsentantskabsmøde i Kvong den 27.02.2018: 
Mødet blev afholdt i lokaler hvor man i sandhed kunne holde hovedet koldt 😊. 

Vi ønsker Kvong Gl. Skole held og lykke med varmeapparatet fremover 😊 

Det blev en givtig aften hvor repræsentanterne var indbudt til at komme med input til de nye vedtægter og 

det lykkedes i det store hele at lave et fint udkast. 

 

Bestyrelsesmøde i Tofterup den 08.03.2018. 
Efter formanden forlod bestyrelsen, holdt vi et nyt møde, hvor vi stille fandt vores pladser i bestyrelsen, 

samt vi fik snakket generalforsamlingen igennem og fik taget de nødvendige beslutninger til moms 

spørgsmålet som kom op på sidste års generalforsamling. Der blev diskuteret livligt om de konsekvenser 

det ville have hvis vi betalte momsen tilbage til alle dem der var lovet en hjemmeside til 6000kr samt hvad 

det ville betyde for Ruban Info hvis vi afviklede momsen. 

Efter længere diskussioner blev vi enige om at det ikke vil give mening at afvikle momsen på Ruban Info 

som er vores drifts selskab, men at det var en mulighed at Ruban Forum fremover kommer til at fungere 

som støtte forening til Ruban Info. Dermed vil vi ikke skulle opkræve moms at kontingenterne fra alle 

medlemmer. Det blev ligeledes aftalt at momsen på de 6000 kr. for en side samt de 1000 kr. for driften af 

siden fra 1-1-18 bliver belagt med moms så det fremover koster 7500 kr. for en hjemmeside samt at 

vedligeholdelsen fremover koster 1250 kr. altså en lille stigning på 250kr pr side i årligt driftsomkostninger. 

Det blev samtidig aftalt at der laves en konsekvensberegning på de sider der allerede nu er i drift og som 

har betalt momsen så det bliver mere synligt hvad den enkelte side vil få retur hvis det besluttes at betale 

momsen tilbage, så der kun betales de 6000 kr. samt 1000 kr. for drift omkostningerne frem til 01-01 2018 

denne beregning vises efterfølgende. Der er også søsat en plan om at finde ud af hvordan vi finder nogle 

der kan og vil lave den nye Ruban 2,0 der er dog ikke aftalt videre om hvornår den nye platform vil være 

klar, dette overlader vi trygt til bestyrelsen efter dette møde. 


