
Referat af generalforsamlingen i Bælum borgerforening fredag den 22.feb.2019 

 

Sted: Bælum skovpavillon 

Der var fremmødte medlemmer. 

 

Velkomst ved formand Christian Riber  

1. valg af dirigent: Frank Jeppesen blev valgt, takkede og konstaterede at generalforsamlingen var 

lovligt varslet. 

2. Godkendelse af dagsorden: dagsordenen blev godkendt 

3. formandens beretning:  

• vi har afholdt koncert med Keinstein i samarbejde med Bælum øllaug, en super fest. 

• Fastelavn var ikke så godt besøgt, gav et underskud på 937kr. 

• Kandis er helt slut, pengene er blevet delt i 3 puljer til BSI, Tennisforeningen og Borgerforeningen. 

• Pinsen, godt besøgt og god mad fra Larsens´s grillgris 

• Fredagsbar, ca.  35 til spisning som var ribbensburgere lavet på grill. 

• Sankt Hans, båltaler var Bente Søgaard, Louise Kvist sang for, som noget nyt havde vi stillet nogle 

grill til rådighed og ca. 30 personer kom og spiste. 

• Hjælperfest/julefrokosten sammen med BSI var som altid en succes. 

• Vi har afholdt banko sammen med en gruppe som har søgt sundhedsfremmende midler. 

Tak til Kim Grønhøj og Kenny for stort arbejde med musikplatformen på bagsiden af pavillonen. 

Der er lavet nye sternbrædder og tagrender samt handicaprampe. 

Også stor tak til vores udehold med den daglige vedligeholdelse og tak til alle som bidrager til 

driften af dette skønne hus. 

Vi har igen i år afholdt koncert med Keinstein sammen med Bælum øllaug, hvor vi må konstatere at 

der var fest som i fest.. 

Selvom vores kasserer Kenny Krogh ikke vil slippe pengene her i foreningen har vi netop indkøbt ny 

opvaskemaskine da den gamle efter ca 25 år ikke kunne mere. 

Kenny og jeg (Riber) har været til info aften omkring ansøgning af LAG midler, hvor vi vil søge om 

tilskud til nyt gulv i salen og måske også nyt inventar, her tænker vi på nye stole m.m 

Stor Tak til Gitte Grønhøj for hendes daglige arbejde med udlejningen. 

Vi bliver nød til at tænke på vores held at vi har dette skønne hus. 

4. Fremlæggelse af regnskab ved Kenny Krogh. Se bilag 2 

Enig af desværre valg at stoppe udbetaling af forenings el fra i år.  

Kenny Soldam spurgte hvorfor overskuddet fra pinsen var mindre i år, vi måtte erkende at der 

muligvis var blevet stjålet nogle penge. 

Allan Rank roste regnskabet, det var godt oplyst og delt op i arrangementer. 

5. Indkommende foreslag: ingen 

6. Valg til bestyrelsen: 

Christian – modtager genvalg 

Frank – modtager ikke genvalg 

Rune udtræder før tid 

Marie Louise udtræder før tid 



Christoffer Lykke Andersen, Hanne Bonde og Kenny Soldam indtræder i bestyrelsen. 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Anni Rex og Klaus Jørn Soldam blev valgt. 

8. Valg af 2 revisorer: Attiri og Søren Jørgensen blev valgt. 

9. Valg af revisorsuppleant: P.C. Jensen(Polle) vælges 

10. Evt.  

Engstrøm spurgte om fest 2. weekend i marts hvor der blev afholdt kandis, vi håber på samarbejde 

med BSI og tennisudvalget om en ny tradition. 

Polle foreslog kanonfest som i ”gamle” dage, der var i år blive afholdt revy i Bælum ugen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

________________________________________              ________________________________________ 

Frank Jeppesen, dirigent   Gitte Grønhøj, referent 

 


