
  

mandag, den 26. februar 2018 kl. 19.00 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Aflæggelse af regnskab 

4. Fastlæggelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: 

Else Rasmussen (ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Anette Lykke 

Wiencken) 

Tommy Rasmussen (kan genvælges) 

7. Valg af suppleanter 

På valg er: 

Stine Mathiesen (ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Anne Marie Boserup) 

Jan Akselsen (kan genvælges) 

8. Valg af revisor 

På valg er Keld Berg. (kan genvælges) 

9. Eventuelt 

54 fremmødte 

 

ad 1 

Jørgen Bang vælges som dirigent 

Dirigenten indleder med at konstatere at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og gennemgår 

herefter 

dagsordenen. 

ad 2 

Formanden indleder: 

2017 har for Borgerforeningens vedkommende budt på flere udfordringer. Brovejen har været 

gravet op; 

heldigvis uden skader på vores flaghuller og der har i den forbindelse kun været lidt 



oprydningsarbejde for os 

med kost og skovl. 

 

Juletræstænding: 

På grund af fakkeloptoget der går fra Thurøhallen til Thurøhus, havde Borgerforeningen flyttet 

arrangementet 

til en halv time senere. Der var flot fremmøde men folk var hurtigt væk. Det skyldes uden tvivl at 

det var 

temmelig koldt den eftermiddag. Der var nogle tekniske problemer fra musikkens side, som gjorde 

det svært at 

høre over hele pladsen. Dette vil blive løst, så det ikke gentager sig. 

Juletræsfest 

Der har ikke tidligere været så stort fremmøde til Juletræsfesten, som der var i 2017. Der blev delt 

276 

godteposer ud til øens børn. Der var i alt mere end 500 deltager, som alle havde en dejlig 

eftermiddag i hallen. 

Der var rigtig god stemning og langt de fleste deltagere blev til musikken stoppede og lyset atter 

blev tændt i 

hallen. Juletræsfesten 2017 kan kun betragtes som en stor succes og det giver os mod på at fortsætte 

denne 

gode tradition ved juletid. Tidligere har der været problemer med at få træet stort nok, men det 

lykkedes i år da 

træet målte 5,5 meter og sjældent har det været så kønt. 

 

Opbakning: 

Vi kan ikke gennemføre vores arrangementer uden solid lokal opbakning. Dette kan vi konstatere at 

vi har. Ud 

af de ca. 1490 husstand på øen er 1044 medlemmer af Borgerforeningen. Dette kræver en voldsom 

arbejdsindsats af vore sælgerne som troligt går fra dør til dør for at sælge medlemskaber. Det kan 

udelukkende lade sig gøre fordi vi har Tommy til at lede og koordinere arbejdet. Tommy det skal du 

have tak 

for. 

 

Tak: 

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke alle, der støtter op om Borgerforeningen. Det er dejligt 

at mærke, at 

der er så mange, der gerne vil hjælpe til. En tak skal gå til hele bestyrelsen for det gode samarbejde i 

løbet af 

året. Også vores flaghold skal have en særlig tak for at få Dannebrog til at vejre så smukt over vores 

Ø. 



Økonomi: 

Vi valgte sidste år at hæve kontingentet med 10 kr. til 50 kr. Dette har været til god gavn for vores 

økonomi. Vi 

kan mærke at det bliver stadigt sværere at skaffe sponsorer til Borgerforeningen. Senest har Danske 

Bank 

givet afslag på at forlænge deres sponsorat af flagstænger. Bestyrelsen arbejder dog ufortrødent 

videre for at 

skaffe midler til foreningen men det bliver sværere og sværere at få del i dem. 

Kassererposten: 

Desværre har Else Rasmussen valgt at stoppe som kasserer i Borgerforeningen. Dog er vi meget 

glade for at 

du har lovet at være behjælpelig med at sætte den nye kasserer ind i sagerne, så vi får en glidende 

overgang. 

Else, du har ydet en kæmpe arbejdsindsats i alle årene og længe har du været en af de bærende 

kræfter i 

Thurø Borgerforening. Else, jeg vil på foreningens og især på egne vegne takke dig for din solide 

støtte og det 

store engagement du altid har lagt i arbejdet for Thurø Borgerforening. Else du vil blive savnet. 

Nye kommer til: 

Når der er folk der stopper, er der nye, der kommer til. Dette er også tilfældet i aften og jeg glæder 

mig til at 

byde de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og ser meget frem til vort fremtidige samarbejde. 

Med disse bemærkninger, rigtig hjertelig velkommen til generalforsamling i Thurø Borgerforening. 

Hans Petersen fra salen spørger om årsagen til den manglende opbakning fra Danske Bank. 

Formanden 

svarer at den type beslutninger nu ligger centralt i København og det formentlig er årsagen. 

Formandens beretning godkendt. 

  

ad 3 

 

Else Rasmussen fremlægger regnskabet for 2017: 

Årets indtægter: kr. 81.700 

Årets udgifter: kr. 71.223,27 

Årets resultat: kr. 10.476,74 

Else informerer om at regnskabet er revideret og godkendt af Kjeld Berg 

 

Regnskabet vedtages enstemmigt. 



  

ad 4 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet uændret udgør kr. 50. 

Vedtages enstemmigt. 

  

ad 5 

Der er indkommet et forslag fra Kis Nymann. Dirigenten læser forslag om etablering af en funktion, 

der sørger 

for indsamling af skrald på øen op for forsamlingen. 

Herefter gives ordet til forslagsstiller, Kis Nymann, som motiverer med følgende: Kis Nymann 

synes det er 

ærgerligt at der ligger skrald og flyder rundt omkring på øen. 

Bestyrelsen udtaler at de har stor sympati for forslaget men tænker også at det er 

ressourcekrævende. 

Forslaget drøftes i forsamlingen: 

 Kis vil gerne være tovholder på projektet 

 Kis og hendes mand vil gerne tage et par veje på øen 

 Bente Akselsen fortæller at hun er medlem af en gruppe på 5-6 damer, der hver mandag går 

tur. De 

vil gerne samle skrald på turen. 

 Inge Søsborg fra Bergmannshus beretter at de har prøvet lignende initiativ i 3 år, men at der 

mangler 

opbakning. Kommunen yder råd og vejledning og stiller poser gratis til rådighed. 

 Inge Søsborg fra Bergmannshus beretter at de har prøvet lignende initiativ i 3 år, men at der 

mangler 

opbakning. Kommunen yder råd og vejledning og stiller poser gratis til rådighed. 

 Anne Marie Boserup stiller forslag om at det annonceres på facebook. 

ad 6 

Til bestyrelsen vælges: 

Nyvalg: Anette Lykke Wiencken 

Tommy Rasmussen genvælges 

ad 7 

Til suppleantposterne vælges: 

Nyvalg: Anne Marie Boserup 

Jan Akselsen genvælges 

ad 8 



Til revisorposten vælges: 

Kjeld Berg genvælges 

ad 9 

Inger Søsborg fra Bergmannshus spørger om Borgerforeningen kunne være interesseret medvirke 

ved nogle 

fondsansøgninger med det formål at få etableret en informationstavle på øen.. 

Skærmen hos købmanden indeholder også sådanne annonceringer, men vi står ikke så længe i køen, 

så vi 

når ikke at se det hele. 

Inger Søsborg siger endvidere at Informationsskærmen kunne placeres udenfor Bergmannshus. 

Kl. 19.30 afsluttes generalforsamlingen. 

  

referent; Pia Hilsberg, sekretær i Thurø Borgerforening 

  

  

 


