
Referat fra Aarsdale Borgerforenings 39.generalforsamling 
  
Formanden bød velkommen, og foreslog Claus Reinhold, som dirigent – hvilket blev godkendt med 
akklamation. 
  
Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen dels var lovlig og at den var 
rettidig indkaldt, hvorefter han gav ordet til formanden. 
  
Formanden, Svend Erik Hjorth Hansen, lagde i sin beretning vægt på, at året på den ene side er gået 
stille og roligt og på den anden side har budt på en lang række arrangementer og nye initiativer. 
Borgerforeningen organiserer også flere hold, der slår græs på Oren, så vi har nogle pæne grønne 
områder. 
I køkkenet er der kommet nye komfurer, ny røremaskine ligesom der er indkøbt en ny støvsuger. 
  
Det er en meget væsentlig del af borgerforeningen, at der inden for foreningen er forskellige 
grupper, der selv organiserer deres aktiviteter. Mande-madklubben har eksisteret i mange år, og for 
nogle år siden kom Nørkleklubben til. 
  
Det tidligere bibliotek er nu indrettet til aktivitetsrum med billard, bordtennis og dart, hvor 
medlemmerne selv organiserer sig i grupper med mere eller mindre faste spilletider. 
  
Borgerforeningen har selvfølgelig holdt fast i traditionen med at holde fælles arrangementer. Der 
har i år været Jazz aften, sang aften, der har været fællesspisninger, fastelavn, tøseaften, julemiddag 
og juletræsfest. Nogle arrangementer med salene proppet til sidste plads, andre knap så overrendte. 
Borgerforeningen har også stået bag to loppemarkeder og et julemarked – alle tre arrangementer 
blev rigtig godt besøgt, og ved de lejligheder ser vi rigtig, hvad huset også kan bruges til. 
  
Der er kommet nye bordbænk sæt, som i sommerhalvåret stilles ud på plænerne ved petanque 
banerne, og som den sparsomlige forening vi er har vi genanvendt de gamle bænksæt henholdsvis i 
parken og Kåsen. 
  
Traditionen tro afholdt borgerforeningen i samarbejde med Høkeren og Havnen den årlige 
Aarsdaledag, i år flyttet fra juni til august for at være sikker på vejret – som i år udmærkede sig ved 
at blive stort set den eneste regnvejrsdag vi havde den sommer. 
  
Huset har fået tilskud fra kommunen og fonde til udskiftning af vinduer og efterisolering af loftet, i 
den forbindelse har vi brugt meget tid til at få et såkaldt energimærke som var en forudsætning for 
at få tilskuddet. 
  
Formanden afsluttede med at takke Børge Martens for 18 år i bestyrelsen og Claus Reinhold for 7 år 
i bestyrelsen, begge ønskede efter eget ønske at nyde deres otium. 
  
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
  
Herefter blev det kassernes tur, foreningen har en sund økonomi, og regnskabet blev gennemgået og 
enkelte spørgsmål blev besvaret på bedst vis, inden også regnskabet blev godkendt. 
  



Der var indkommet 3 forslag til bestyrelsen, det første kom fra selve bestyrelsen, og som allerede 
oplyst på sidste års generalforsamling, ville man gerne have lavet §3 om, den nuværende ordlyd 
var: 
  
”Som medlem kan optages enhver med interesse for Årsdale, dog skal medlemmer af bestyrelsen bo 
i Årsdale” 
  
Bestyrelsen ønskede det ændret til: 
  
”Som medlem kan optages enhver med interesse for Årsdale, medlemmer af bestyrelsen kan også 
rekrutteres fra beboere uden for Årsdale.” 
  
Det drøftedes frem og tilbage hvad en sådan ændring ville kunne afstedkomme, og et modforslag 
fra salen førte til en afstemning. 
  
Bestyrelsens forslag blev forkastet, og i stedet vedtoges følgende, som jf. beslutnings processen på 
generalforsamlingen (§12) nu er gældende: 
  
”Som medlem kan optages enhver med interesse for Aarsdale, dog skal der være majoritet af 
bestyrelsesmedlemmer boende i Årsdale” 
Næste forslag kom fra en kreds af helårsbadere, repræsenteret ved Lene Stenstrop, forslaget gik ud 
på at der var mulighed for at BRK ville støtte med en stige og lettere adgangsforhold til bade stedet 
ved Kåsen, men at en sådan henvendelse skulle komme fra Borgerforeningen og ikke en samling 
badere. – man vedtog at de badende kunne gå videre med sagen i borgerforeningens navn, dvs. 
underskrevet og afsendt fra bestyrelsen 
Sidste forslag vedrørte endnu en ansøgning om letter adgangsforhold til havet, dog på den anden 
side af bugten hvor man badede fra. Det  kunne give god mening at referere til vind og vejrforhold 
når der skulle søges, samme svar til den gruppe som til ovenstående – ansøgning med bestyrelsens 
godkendelse og underskrift. 
Endvidere var der forslag om at få gjort noget ved legepladsen, bla. nye legesager og beplantning 
rundt om pladsen for at tage vinden – pladsen hører under BRK, så også her skal der rettes 
henvendelse til.(bestyrelsen går videre med legepladsen) 

(Bestyrelsen afventer ansøgning fra begge parter til videre formidling) 
Fastsættelse af kontingent, bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket forventeligt blev 
godkendt. – husk i den forbindelse at foreningen har fået MobilePay med nummer: 47346 
Valg til bestyrelsen, Kirsten Clausen, Frank ”Lasse” Rasmussen, Jens Orland og Arvid Lundbæk 
blev alle genvalgt, endvidere valgtes Jørgen Mikkelsen til bestyrelsen, ligesom Steen Villemoes 
valgtes som suppleant. 
Anette Sonne genvalgtes som revisor. 
  
Under evt. kom repræsentanter fra Høkeren ind på om det ikke var muligt med et mere formeldt 
samarbejde mellem byens foreninger (Havnen, Høkeren og Borgerforeningen) 
Borgerforeningen vil snarest tage tiltag, til et møde med repræsentanter for alle tre foreninger. 
  
Aftenen sluttede med kaffe og lagkage. 
  
 


