
Borgerforeningen Alsønderup Sogn Generalforsamling 21. marts 2018 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af revideret regnskab 

4. Indkommen forslag 

5. Fastsættelse af kontingent for 2018 

6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer  

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

Til stede fra bestyrelsen 

Martin Rieva, Dorthe Horsbøl, Nadja Nordmaj, Linda Lyng Madsen, Susanne Bruun-Madsen, Lise Kildemark. 

Afbud fra bestyrelsen 

Annette Rieva, Daisy Nielsen 

Referent: Nadja Nordmaj 

1. Dirigent. Jan Richelsen. Dagsordenen er godkendt og lovligt indkaldt 

2. Beretning fra formand, Martin Rieva.  

Især Fibernet projekt, var en stor del af arbejdet i 2017. Vi fik del i puljen, præcis XX kr.  og 

projektet er nu en realitet for 187 husstande. I 2018 vil der blive arbejdet videre med dette, især i 

Tulstrup. Husstande med fibernet stiger i værdi. Det er value for money at få fibernet.   

Vi savner flere besøgende på vores forum på hjemmesiden.  

Facebook, ser folk lidt mere, folk vil have billeder, det skal gå hurtigt og det skal være let 

tilgængelig, men det kunne være rart med mere synlighed i lokalsamfundet. 

Lokalplaner er blevet drøftet. Både Baunevej 4 og Baunevej 16 – især med henblik på inddragelse af 

fodboldbanerne.  

Der er dags dato 145 medlemmer i alt. 

 

Beretningen er enstemmigt godkendt.   

  

3. Regnskabet blev fremlagt at kasserer Lise Kildemark. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

4. Der er desværre ikke kommet nogle forslag.  

5. Vi fortsætter med det nuværende kontingent. 100 kr. for familiemedlemsskab. 50 kr. for personligt 

medlemsskab.  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 3 er på valg. Susanne Bruun-Madsen, Martin Rieva og Linda Lyng. 

Martin Reiva, Linda Lyng Madsen genopstiller. Martin Reiva og Linda Lyng Madsen genvalgt. 

Susanne fratræder. Det betyder at vi har 1 vacant plads.  

7. Revisor: Kirsten Aarup er genvalgt 

8. Eventuelt:  

Jan Richelsen, tænker Borgerforeningen at kunne se en fremtid i at slå sig sammen med 

Lokalrådet?  

Martin: Indtil videre vil Borgerforeningen ikke være en del af Lokalrådet, men måske på sigt. 

Borgerforeningen har åbnet op for en delt kalender, som alle foreningen kan bidrage til.  

 

Lise Kildemark: Affaldsindsamlingen den 22. april 2018, skal på facebook og i Lokaltnyt. 
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Linda Lyng Madsen: Facilitetsgruppen er i gang med en grøn indretning af skolegården på 

lsønderup skole.  

 

Jan Richelsen: Genoptag kirkestierne, som vandreruter. Kontakt Ole Kaspersen, han ved hvor de er.  

Jan Richelsen, takker for god ro og orden.  

 

 

 


