
Referat af Generalforsamling D. 19.01.2023 
 

Generalforsamling: kl. 19.00 i Aale forsamlingshus 

Deltagere: 

- Bethina Nielsen (formand) 

- Anders Jørgensen (næstformand) 

- Kirsten Lukassen (Kassere) 

- Marco Lauridsen (referent) 

- 5 borgere 

Afbud: 

- Helle Rørdam 

Agenda: 

- Velkomst 

- Valg af Ordstyrer 

- Årsberetning 

- Kasserens beretning 

- Valg af bestyrelsen 

- Evt.  

 

Velkomst 
- Bestyrelsens byder de deltagene velkommen 

Valg af Ordstyrer 
- Bestyrelsens foreslår Kim Holm som ordstyrer. Dette vedtages.  

Årsberetning  
- Årsberetningen er opdelt i 2. Første halvår er dækket af Kenneth Rasmussen. Herefter fratræder 

Kenneth, hvorefter Bethina Nielsen fremtræder som formand, og deraf dækker det sidste halvår, af 

årsberetningen. 

- Se Bilag 1, for den skriftlige udgave af Årsberetningen.  

- Der gives forslår til rettelser i Årsberetningen, da ting forekommer uspecifikt. Dette specificeres.   

Kasserens beretning 
- Kirsten gennemgår årsregnskabet, godkendt af Kim Hold & Henrik Nordersgaard.  

- Regnskabet opgøres med et overskud, siden sidste år.  

- Der stilles spørgsmål vedr. Hvad punktet der omhandler repræsentantsgaver m.v.. Omkostningerne 

af disse sat til eksempelvis julehjælp og eller frivilige hvor der gives en takke gave o.l..  

- Der stilles spørgsmål til telt udlejning. Borgere vidste ikke den post var tilgængelig, og at det var 

muligt at leje teltet. Vi anbefales at promovere dette.  

- Derudover anbefales vi til at bruge flere penge næste år på diverse arrangementer.  



- Vi anbefales til at gøre Medlemskort via MobilePay.  

- Vi anbefales evt. Til at gøre nogle arrangementer til gratis entré. 

 

Valg af bestyrelse 
- Kenneth Rasmussen fratræder bestyrelsen.  

- Kirsten Lukassen stiller op til genvalg. Genvalget godkendes. 

- Anders Jørgensen stiller op til genvalg. Genvalget godkendes. 

- Helle Rørdam, suppleant, stiller op til at blive fuldgyldigt medlem af bestyrelsen via en skriftlig 

opstilling. Opstillingen godkendes.  

- Tenna Friis stiller op til 1. suppleant. Dette godkendes. 

- John Østergaard stiller op til 2. suppleant. Dette godkendes. 

 

Evt.  
- Borgere foreslår følgende; 

o Fastelavn ønskes afholdt. D. 4 Februar 2024.  

o Evt. Børnebanko 

o Promovere vores Årshjul noget mere på sociale medier 

o Promovere begivenheder via Aale Hjortsvang siden, samt FB 

o Ønsker en større Sankte Hans end sidste år 

▪ Evt. Snak sammen med festudvalget ift. Telt.  

o Promovere flaglist 

▪ Liste online 

▪ Sign ups online 

- Bestyrelsen fortæller følgende: 

o Fremviser nye medlemskort m. Årshjul 

o Nævnt vi planlægger at besøge vedtægter ift. At ny modernisere disse i løbet af året 

o Takker for Feedback 



Bilag 1 

Årsberetning 2022 

Af Kenneth Rasmussen 

 

Årsberetning 

 

Da Coronaen stadigvæk spøgte så valgte vi at udsætte den planlagte generalforsamling fra 

Januar til 

Marts, så det første arr. der kunne gennemføres var fastelavn. 

Der kom 50 børn og deres forældre. Som vanligt blev der slået katten af tønden og det var 

en 

hyggelig eftermiddag. 

I marts afholdte vi så generalforsamling i Skolens Bibliotek, og der var udover bestyrelsen 

mødt 12 

op, men heldigvis fik vi valgt nye medlemmer til bestyrelsen 

Sankt Hans blev som vanligt afholdt på Kaj&#39;s mark ved sportspladsen. 

Der var mødt ca 100 personer op i alle aldre, Solvejg Kulmbak var båltaler og havde klædt 

sig ud 

som heks for at løfte stemningen. 

Der blev hygget, sunget midsommersang og bagt snobrød så der var en god stemning. 

Kort efter valgte Kenneth på grund af arbejdsmæssige årsager at trække sig som formand 

og 

Bethina Nielsen overtog. 

 

 

 

Årsberetning 2022 

Af Bethina Nielsen  

Formand 

Aale borgerforening 

 

Min tid som formand i borgerforening har været en ren fornøjelse.  

At træde ind i en forening hvor der er så engageret frivillig er fantastisk. 

 

Jeg trådte ind som formand efter Kenneth Rasmussen efter sommerferien.  

Vi har siden arbejdet på at blive bedre til at være på forkant med de enkelte arrangementer.  

 

Teltpladsen er i fuld gang med at blive opgraderet i samarbejde med kommunen. 

Nye sten er lagt, nyt tag er lagt på toiletbygningen, der bliver lavet bålfade samt 2 nye borde 

bænke sæt med tag.  

Der arbejdes på at afholde arbejdsdag inden kanosæsonen starter. 

 

Andespillet forløb over alles forventning med 100 deltagere. Vi er blevet rost vores afvikling 

af dette.  

 

Juletræsfest for børn har fået megen positiv feedback fra forældre.  

Ideen med juletræstænding var den helt rigtige ide trods at lysene ikke var helt så klare og 

træet ikke så stort. Dette arbejdes der på til næste år. Træerne hentes ved Karl Juul.  

 



Bilag 1 

Juletræsfest for voksne blev aflyst grundet for få tilmeldte. Vi arbejder på at afholde noget 

lignende i 23/24. 

 

Vi valgte at afsætte 5000 kr. i alt til julehjælp. Vi fik lov at hjælpe 6 familier, og det var en 

skøn følelse. 

 

Jeg glæder mig til at arbejde videre med de arrangementer og frivillige i 2023. 

 

 

 

 

 

 


