
  Referat – generalforsamling 27.marts 2014 – Jejsing  Borgerforening

Mogens Gabs bød velkommen.

1. Valg af

- Stemmetællere
Annaliese Bucka og Thue Friedrichsen valg.

- Dirigent
Christian Friis valgt

- Protokolfører
Peter Kjer Hansen valgt.

2. Bestyrelsens beretning

Mogens Gabs fremlagde bestyrelses årsberetning.

Drøftelse af beretningen:

Kontingent:

Thue F: Spurgte om den manglende kontigentbetaling kunne skyldes glemsomhed.

Mogens G: Bekræftede at det var en af årsagen. Men en manglende synliggørelse af forenigens 
aktiviteter er også en del  af forklaringen, hvorfor der bør gøres noget ved det.

Det lille overskud i forbindelse med byfesten:

Bent G. A.: Spurgte til, hvad der kunne være årsag til det manglende overskud fra byfesten. Udgifter 
og indtægter skulle kunne opgøres.

Mogens G.: Der er ikke lykkedes at finde frem til årsagen. Problemet drøftet på fælles møde mellem 
JUIF og borgerforeningen. 

Hanne B.:  Byfestregnskabet er vanskeligt at styre.

Peter K.H.: Det er klart, at der har været et beklageligt svind. Bliver forhåbentlig løst med ny 
betalingsmetode, hvor der kun er en kasse, hvor byfestdeltagere køber værdikuponer.

Karen H.: Nævnte, at der var mange gratiser i forbindelse med revyforestillingen.

Morten B.:  Refererede til, at Stefan Christiansen på fællesmødet for alle foreningerale havde plæderet
for, at ingen skulle have gratis ydelser i forbindelse med byfesten. Morten fandt synspunktet rigtigt. 

Frank K.: Gjorde opmærksom på, at ingen systemer er fejlfri.
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Mogens G.:  Ingen fra borgerforeningen får gratis ydelser.

Bjarne H.:  Refererede den ordning, der har været gældende for frivillige ved Tønder Festivalen. Her 
får man udleveret et antal værdikuponer, der giver ret til nedsat pris.

Markus N.: Fortalte om en betalingmetode, han kendte fra skytteforeningen: Her købte man 
værdikuponer, der blev brugt som betaling. Et system, der fungerer godt.

Karen H.: Fandt ideen god.

Christian F. : Metoden forudsætter, at en harmonisering af priserne.

Nedrivning af forfaldne bygninger:

Markus N.:  Orineterede om, at de gamle avlsbygninger ved Stefan Thomsens gård i Hostrup nedrives.
Det vil medføre en betydelig forskønnelse af Hostrup.

Mogens G.: Fortalte, at han havde undersøgt, hvad der skulle ske med ”det gule hus” ved 
Flesnborglandevej i Rørkær. Huset vil blive nedrevet. Endvidere orienterede han om, at foreningen har
skrevet til bygningsstyrlesne vedr. toldbygningen ved Bejers kro i Lydersholm med henblik på at få 
bygningen nedrevet. Bygningsstyrelsen kender tilsyneladende ikke noget til det lille vagtskur. 
Eftefølgende er der skrevet til Tønder kommune for at finde ud af, hvem der er ejer. Ingen svar efter to
måneders forløb.

Christian F.:  Omtalte det forfaldne hus på Nørretoften i Hostrup. Et hus man i kommunalt regi længe 
har ønsket nedrevet. Det er ikke lykkedes at finde ejeren så den krævede underskrift kan gives.

Markus N.: Ikke det hus der syner mest i bybilledet.

Peter K.H.: Takkede Markus Nissen for hans indsats med at slå græs på de tomme pladser i byen og 
arbejdet med at tilså grunden, hvor den  tidligere kømandsbutik har ligget.

3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning.

Årsberetningen blev enstemmigt godkendt.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

HanneBrodersen fremlagde regnskabet. 

Drøftelse af regnskabet: 

Christian F.: Spurgte til hvad man har tænkt sig med det relativt store beløb, der står på teltkontoen.

Mogens G.:  Redegjorde for baggrunden for kontoens opståen, og de to foreningers fælles holdning til,
hvad kontoen tænkes brugt til. Man er enige om, at de skal bruges til at engagere et stort navn – 
eksempelvis har Anne Linnet været på tale. Det er dog ikke lykkedes at komme i kontakt med hende, 
hvorfor andre muligheder vil blive undersøgt.

Der blev gjort opmærsom på en fejl i regnskabet, idet en indkøbt flagstang var blevet noteret som gave
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til friskolen. Det skulle rettelig have stået Jejsing Børneunivers.

Karen H.: Spurgte til hvorfor der kun var noteret en udgift på 300 kr, når der var givet et tilskud på    
 500 kr.

Hanne B.:  Forklarede, at der var betalt en regning på 218,26 kr i forbindelse med etableringen af 
bogcafeen, hvorfor det samlede tilskud til bogcafeen var 518,26 kr.

5. Godkendelse af det reviderede regnskab.

Regnskabet enstemmigt godkendt.

6. Budget og regnskab.

Peter K. H. fremlagde budgettet.

Drøftelse:

Mogens G.:  Nævnte nogle af de aktiviteter, der foregår på friskolen, og at disse aktiviteter afholdes 
uden betaling til friskolen. Der er ikke noget, der hindrer, at man yder friskolens støtteforening et 
tilskud som kompensation for forbrug af lys og varme.

Frank K.:  I sin egneskab af medlem af friskolens bestyrelsen orienterede han om, at friskolen har et 
stort ønske om, at friskolen er en del af lokalsamfundet, hvorfor man er glade for, at der er lokale 
aktører, der bruger skolens lokaler. En afledt virkning er, at man ser, hvad skolen og hvad der foregår 
her.
Eventuelle støttebløb er velkomne.

Bjarne H.:  Spurgte om man var opmærksom på muligheden for at få støtte til indkøb af hjertestartere 
via Trygfonden.

Mogens G.:   En mulighed, der skal afprøves.

Frank K.:  Sprurgte til hvor den faste udgift på 2700 kr til forsikringer var at finde i budgettet.

Peter K.H.:  Det er en fejl, at denne post ikke er med i budgettet. Budgettet skal ændres, så denne post 
indgår.

Mogens G.: Kommenterede de foreslåede kontingentforhøjelse ved at konstatere, at han ikke kunne 
huske at kontingentet havde været andet end 100 kr og 50 kr, hvorfor en forhøjelse må være i orden.

Bjarne H.:  Efterlyste unge medlemmer i foreningen. Hvad kan man gøre for at få fat i dem ?
Personlig kontakt og synliggørelse af foreningens aktiviteter kunne måske være med til at hæve 
antallet af medlemmer.

Hanne B.:  Var enig i, at  personlig henvendelse kunne være godt, men det er tidskrævende og svært at
gennemføre, når man gik på arbejde.

Heidi J.:  Fortalte, at hun havde været i kontakt med mange unge, og havde foklaret, hvad der skete i 
borgerforeningen. Det er imidlertid svært at komme gennem med budskabet.
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Modtager gerne gode ideer til, hvodan man synliggør foreningen.

Karen H.:  Mente også, at det var vigtigt at synliggøre, hvad foreningen støttede.
Endvidere gik hun ind for kontingentforhøjelsen. 

Frank K.:  Lovede at sprede viden om de projekter, foreningen har støttet – herunder i
4friskolesammenhæng.
Gjorde opmærksom på, at der er flere foreninger, der ønsker medlemmer, herunder friskolens 
støtteforening. 
Det er derfor vigtigt at oplyse om aktiviteter.

Kontingentet blev efterfølgende vedtaget forhøjet til 200 kr for et husstandsmedlemskab og 100 kr for 
enkeltmedlemmer.

7. Valg.

- betalingstyrelsesmedlemmer på valg:

Mogens Gabs
Heidi Jensen
Lone Kyed

Alle genopstillede og blev genvalgt.

- 1 Suppleant til bestyrelsens
Signe Hammeriksen på valg.
Genopstillede og blev genvalgt.

-1 Revisor 
Flemming Iversen på valg.
Genopstillede og blev genvalgt.

- Revisorsuppleant.
Bent Groesen Andersen genopstillede og blev valgt

9. Eventuelt.

Markus N.: Emner:

1. Gentog det tidligere fremlagte forslag om at anskaffe et brandsikkert skab, hvor man kunne arkivere
akter, der ønskes bevaret lokalt i Jejsing.

2. Opforderede bestyrelsen til at presse på for at få Tønder kommune til at forlænge mindst et af 
fortovene på Kærvej op til Flensborglandevej.

3. Tilsåningen af den ryddede grund på Kærvej havde også Arne Skriver som deltager. Der bør derfor 
også rettes en tak til ham.

4. Sankt Hans. Tilslutningen er for meget nedadgående. Skal arrangementet fortsætte ?
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Ad 4. - Sct Hans

Mogens G.: Opfordrede deltagerne i generalforsamlingen til at kommentere Sct.Hansfesten på Jejsing 
Bjerg. 
Markus N. udfører et stort arbejde med at arrangere bålfesten. Hvis det skal fortsætte, skal folk bakke 
op.

Peter K.H.: Opfordrede til at man prøvede at aflyse bålet. Så ville fraværet enten kunne generere 
ønsket  om, at der igen skal være bål. 

Frank K.:  Sprurgte til, om tidspunktet for afbrændingen kunne være forklariungen i forhold til børns 
sengetid.

Markus N.:  Tidspunktet er fremrykket til kl. ca 21. Det kan sagtens rykkes til kl 20, hvis det kunne 
løse noget.

Morten B.:  Gjorde opmærksom på at årsagren til den manglende deltagelse nok hænger sammen med,
at der er flere og flere, der laver deres eget bål.

Frank K.: Spurgte til, hvem der fremstillede heksen – om skolen eller børnehaverne var inddraget. 
Foreslog så at man forsøgsvis kunne flytte tidpunktet til klokken 19.

Bjarne H.: Foreslog, at man skulle lægge videoer og billeder ud på nettet, hvor der er mange 
besøgende.

Stefan C.: Bakkede op om Mortens synspunkt: Problemet er at flere og flere afholder private bålfester.

Markus N.:  Tiderne ændres.

Mogens G.: Foreslog friskolen iddraget, og bakkede Bjarnes forslag op.

Markus N.: Hvis man ønsker at engagere en båltaler, skal vedkommende hurtigt engageres, hvorfor 
der skal tages stilling.

Karen H.: Man kan ikke høre, hvad der bliver sagt.

Peter K.H.: Ikke noget problem, da Lars P. har stillet lydanlæg til rådighed.

Frank K. ville drøfte sagen på friskolens generalforsamling med henblik på at fornemme, hvad 
stemningen er blandt børnefamilier.

Ad 2. - Fortove:

Mogens G. Aftalt med kommunen, at hullerne i fortovet laves.
Forlængelse af fortovet er bragt på bane og er lovet taget på budgettet.

Markus N. Bestyrelse skal presse kommunen igen.

Christian F. Bakkede op om Markus´s synspunkt. 
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ad. 3. - Talk til Arne Skriver.
Blev ikke drøftet, da Markus´s synspunkt var indlysende.

Ad 2. - Brandsikkert skab til arkivering:

Mogens G. Aftale med Horst Fries. Sagen tages op. Mulighed for at anbringe et skab i kælderen 
på Kærvej 24.

Morgens Gabs takkede Christian Friis for at have ledet mødet og takkede forsamlingen for deltagelse.
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