
REFERAT af Generalforsamling, tirsdag den 8/6 2021 kl. 19:30 i Beboerhuset 1/7-2021

Tilstede bestyrelse/suppleanter: Søren og Mette Udesen, Stig Fremming, Vivian Møller, Lisbeth Rønnow, Hanne
Larsen, Eigil  Nielsen, Karsten Jeppesen, Mariannne Henriksen, Poul Flengmark

Desuden:  Susanne Birkedal,  Elena Perez Rebelle, Tina Mandrup, Michael Kring, Marie Valter Jensen, Thomas 
Rosenberg

Afbud: Hanne Heiberg, Mads Anton, Henrik Busk Holden,  

PLAN for aftenens forløb:

I Orientering v. Lunde Ljungberg om plan for bibliotek/beboerhus (1/2 time)

II Generalforsamling

III Bylaugets kommende aktiviteter (under Evt.)

Valg af dirigent: Sten Bonke 

Rettidig indkaldelse til gen. forsamling: hjemmesiden, udhængsskabet samt samt samt FB 25/5

Lunde Ljungberg fra Lejre Bibliotek og Arkiv fremlagde visionsprojektet for 'opdatering' af Gevninges bibliotek og
Beboerhuset. Hovedgrebet er en øget integration af lokalerne med fælles indgangsparti samt et gennemgående 
nyt gulvforløb. En række andre forslag er også beskrevet i oplægget, herunder åbning til køkkenet med 
serveringsdisk. Forslaget er fremlagt og vel modtaget i Kulturelt Udvalg, men første hurdle er  at få det på 
budgettet for 2022. Vi diskuterede gode og mere udfordrende sider ved visionen, bl.a. er det jo helt centralt, at 
beboerhusdelens udlånsaktivitet kan fortsættes rimeligt uforstyrret ift. biblioteksdelen.

1. Oldermandens beretning for 2020:

Gennemførte aktiviteter, meget begrænset af corona-restriktioner:

– afholdt 1 møde, incl. Generalforsamlingen i marts

– Aflysninger: Skt. Hans, aktivitetsdag, borgerinfo, Herunder opkrævning af kontingent, møder mv.

– Beboerhus: begrænset brug, mere under kassererens punkt, bl.a. nyindkøb, foreningsmøder, 
strikkecafeer mv. (megen forgæves dialog med kommunens tekniske afdeling vedr. udbedring af 
bygningsskader)
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– visse tiltag på tomandshånd og virtuelt: Historik: Vivians historiehæfter lagt på hjemmeside; dialog og 
møder om milesten samt biblioteksprojektet. Henvendelser om f.eks. loppemarked. Lisbeth løbende 
kontakt med båltaler (sønderjysk genforening!)

– Karsten aktiv i Landsbyudvalget og Mads i GHUF

– solgt 6 Gevningebøger

– omlægning af foreningskonti ift. bank (hvidvask/Søren)

Drøftelse af beretning

Beretningen godkendt

2. Fremlæggelse af Regnskab (v. kasserer)

Bylaugets regnskab udviser indtægter på kr. 770 (2019: 4.370) og udgifter på kr. 2.616 (2019: 7.936), hvilket 
medfører et resultat på kr. -1.846 (2019: -3.566). Formuen er herefter kr.13.438. Regnskabstallene afspejler, 
at vi havde valgt at holde året kontingentfrit pga. corona.

Beboerhusets regnskab udviste indtægter på kr. 4.900 (2019: 17.340) og udgifter på kr. 21.974 (2019: 3.595), 
hvilket giver et resultat på kr. -17.074 (2019: 13.745). Formuen er herefter kr. 44.874. Indtægtssiden var 
naturligvis påvirket af corona-restriktionen. Udgiftsposten var bl.a. påvirket af nyindkøb af stole.

Begge regnskaber godkendt

Tak til revisor Finn Sommer.

3. Fastsættelse af kontingent

Uændret kr. 50,-

- ny indbetalingsmulighed via MobilePay er etableret 

4. Valg af bestyrelse

På valg (3 medl. i ulige år): Stig Fremming, Vivian Møller, Lisbeth Rønnow

Vivian og Stig blev genvalgt med akklamation. Lisbeth ønskede fremover at indgå i støttegruppen; til erstatning i 
bestyrelsen valgtes Thomas Rosenberg. Stor tak til Lisbeth for en MEGET stor indsats i bestyrelsen gennem 
mange år!

5. Valg af suppleanter
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Ift. vedtægterne kører vi en lidt udvidet praksis omkring suppleanter, idet vi nu opererer med to grupper: de 5 
valgte suppleanter samt en støttegruppe/netværk (for at give plads til så mange aktive og motiverede borgere, 
som der nu måtte byde sig til). 

Aktuelt genvalgtes 5 suppleanter: Eigil Nielsen, Hanne Larsen, Mads Anthon, Hanne Heiberg og Karsten 
Jeppesen. I støttegruppen indgår nu Lisbeth Rønnow, Henrik Busk Holden, Marianne Henriksen, Poul Flengmark,
Marie Valther Jensen, Elena Perez Rebelle og Michael Kring.

6. Eventuelle forslag

Ingen indkomne

7. Eventuelt

Nedenstående emner m.m.fl. drøftedes med stor entusiasme:

– Milestensprojekt

– Vilde Gevninge

– Nyt behov for lokalplan

– Syng-med aften

– Loppemarked

– Omdeling af borgerinfo

– Støjvold

Dirigenten/oldermanden takkede for talrig deltagelse,  stor talelyst samt ikke mindst god ro og orden!

Bestyrelsens konstituering:

Oldermand: Sten Bonke

Kasserer: Søren Udesen

ref: sten
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