
Referat Generalforsamling Elev-Nye Borgerforening 

Dato: 25.05.2021 kl. 20.00. 

 

Deltagere fra bestyrelsen: 

Mads Hulgaard (formand) 

Jens Lynge Ottesen 

Anders Ager 

Sylvia Nogal Kristiansen 

 

 

1. Jens Lynge Ottesen er valgt som dirigent og modtager med et smil. 

 

2. Formandens beretning 

a. Trods indledende forberedelser blev byfesten aflyst, løb i skoven aflyst, fastelavnsfest 

aflyst, pga. corona. 

b. God dialog på vores facebookgruppe vedr. foredrag, som desværre også er blevet aflyst. Vi 

håber på opstart igen til efteråret. 

c. Grundet forsamlingsforbudet er generalforsamling flyttet til maj i år – som ellers afholdes i 

april iht. vedtægterne. 

d. Formanden roser vores ungdom, som har været dygtige til at holde ud trods nedlukninger. 

e. Formandens beretning godkendes. 

 

3. Gennemgang af regnskab 

a. Ikke de store beretninger, da der ikke er blevet afholdt arrangementer – dog kun foredrag 

samt udgifter til banken mm. På bundlinjen er der et stort overskud på 70.000 kr. 

b. Medlemstallet er uændret – 240 stk. 

c. Der er blevet repareret på det gamle telt, som nu er gået i stykker og overvejelser om nyt 

telt og udlejning af dette er besværligt. Der har ikke været anledning til arrangementer, 

hvor et telt har været nødvendigt. Der er derfor ikke indkøbt nyt telt. 

d. Det overvejes om place2book fremadrettet skal bruges til opkrævning af kontingent. 

e. Regnskabet er godkendt. 

 

4. Budget og fastlæggelse af kontingent 

a. Budgettet for 2021/2022 fremlægges, hvor de sædvanlige arrangementer forventes 

afholdt, med de sædvanlige udgifter. 

b. Der er kommet en henvendelse fra aktivitetsudvalget på et projekt vedr. et 

aktivitetsområde ved legepladsen på Stokbrovej. Dette vil borgerforeningen gerne støtte 

med 25.000 kr. dog med krav om, at tilskuddet bruges indenfor det næste år. 

c. I budgettet er indlagt indkøb af easy-pop-pavillon. 



d. Kontingentstørrelsen bibeholdes på nuværende niveau. 

e. Budgettet godkendes. 

 

5. Indkomne forslag 

a. Der er kommet et forslag om et ”ungdomshus”, hvor der nedsættes en ungdomsgruppe, 

som skal være med til at stable det på benene. Det er til de unge mellem 18-25 år, da den 

nuværende ungdomsklub kun er til 18 år. Der opfordres til, at der nedsættes en gruppe, 

som kan gå videre med ideen. Der er general opbakning til tiltaget. 

 

6. Valg til bestyrelse 

a. Der er 1 plads i bestyrelsen: Toke afløses af Jens Kjær Pallesen. 

b. Der er 1 plads som suppleant: Rasmus Rebbe Vestergaard stiller op. 

c. Revisorerne Erik og Lars fortsætter. 

d. Lasse indsættes som revisor-suppleant. 

 

 

7. Eventuelt 

a. Der spørges ind til lys på cykelstien mod Lystrup. Der er kommet nyt asfalt, malet 

midterstriben op og rettet huller. Der bliver ikke etableret lys, da cykelstien ligger i en 

landzone. 

På cykelstien i Nye mod letbanen er der kommet lys. 

Mod Lisbjerg er der blevet sat hastighedsbegrænsning op på 40 km/t på vejen, men ingen 

cykelsti bliver etableret. 


