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REFERAT

Af ordinær generalforsamling mandag den 18. marts 2019 i Café Tybjerghus

__________________________________________________________________

Formanden, Jørn Christiansen, bød de fremmødte velkommen med ønsket om en god 
generalforsamling og gik straks herefter til dagsordenens:

Pkt. 1a: Valg af dirigent og referent, hvorunder formanden foreslog Ole Svejstrup som dirigent, 
og undertegnede som referent. 
Begge takkede for valget, og dirigenten, der konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet i 
henhold til vedtægterne, styrede herefter mødet på vanlig rolig og myndig vis. Efter dirigentens 
gennemgang af dagsordenen, skulle der tages stilling til dagsordenens:

Pkt. 1b: Valg af 2 stemmetællere Det blev besluttet, at valget af stemmetællere foretages, såfremt 
det viser sig nødvendigt.

Herefter var det tid til dagsordenens:

Pkt. 2: Formandens beretning samt beretning fra eventuelle underudvalg
(Formandens beretning kan ses i sin helhed på Landsbyforeningens hjemmeside, Tybjerg Info)
Formandens beretning godkendt.

Tybjergløbet
Efter beretningen informerede Maria Pedersen om Tybjergløbet 2019. Det var dels en skriftlig og 
dels en mundtlig orientering.
Tybjergløbet 2018 var en stor succes med ca. 100 deltagere og super opbakning til alle ruter.
På baggrund af respons fra deltagerne i 2018 er løbsruterne blevet tilpasset til dette års
Tybjergløb, der afholdes den 1. juni 2019, men i en mindre udgave end tidligere, da eksempelvis 
hoppeborgen udgår. 
Tybjerggård har velvilligt stillet Tybjergskoven til rådighed for en del af turen. En stor tak til 
Tybjerggård for deres samarbejdsvilje og for ”udlån” af skoven denne dag.
TGF vil også i år assistere med tidtagning  m.v., og skulle nogle erhvervsdrivende eller 
privatpersoner have lyst til at donere et beløb til medaljer, præmier, proviant m.v., vil det blive taget
imod med kyshånd.  
Vi ser i det hele taget frem til en dejlig dag den 1. juni.
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Legepladsudvalget
Mai-Britt Sieben Hansen gav en orientering om status i legepladsudvalget med en erkendelse af, at 
det var ”gået lidt i stå” på grund af de store udfordringer, der er forbundet med et sådant projekt 
vedrørende etablering, vedligeholdelse og godkendelse. Man har prøvet at ”hive” penge hjem til 
etablering, der er forbundet med store udgifter. Overskuddet fra sidste års Tybjergløb rækker 
desværre kun kort, og eventuelle midler fra kommunen forudsætter et budget.
En eventuel placering af en legeplads kunne være ved Tybjergspejderne eller ved Tybjerghus.
Men som sagt har udvalget på grund af de økonomiske udfordringer ligget lidt på ”den lade side”.

Peter Seedorff supplerede ved at give udtryk for vanskeligheder med at skaffe tilstrækkeligt med 
kommunale midler til løbende udgifter i forbindelse med godkendelse og vedligeholdelse af 
legepladsen, og at det således ikke er gjort med at skaffe midler til anlæg. Peter Seedorff gav i 
øvrigt udtryk for, at man skal tænke sig om, inden man kaster sig ud i et sådant projekt.
Således fra underudvalg.

Pkt. 3: Regnskabets godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.
Kasserer, Anders Madsen, fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse, og kunne i år 
præsentere et resultat på kr. 13.738,05. 
Det skal dog anføres, at der i resultatet er inkluderet en donation fra SEAS-NVE på kr. 10.000, der 
er øremærket til legeplads. Men på trods af det udviser regnskabet overskud for 2018.
Kontingentet foreslås uændret i det kommende år.
Regnskabet godkendt.

I tilknytning til regnskabsfremlæggelsen blev der fra de fremmødte opfordret til ”opsøgende 
arbejde” for at hverve flere medlemmer til Landsbyforeningen.
Fra bestyrelsen var svaret, at man opfordrer alle til at spørge naboen, om denne har kendskab til 
Landsbyforeningen og eventuelt er medlem, og henviste desuden til Sognebladet, hvor alle kan lade
sig inspirere af alle foreningernes aktiviteter og arrangementer.

Pkt. 4a: Valg til bestyrelsen for 2 år + 2 suppleanter (1 år).
På valg var: Peter Seedorff, Johnny Sørvin og Mai-Britt Sieben Hansen.
Alle genvalgt.
På valg som suppleanter var: Vinnie Mortensen og Marianne Hansen.
Begge genvalgt

Pkt. 4b: Valg af revisor og revisorsuppleant
Som revisor blev genvalgt Elo Andersen, med Lone Paaske Christiansen, som suppleant.

Pkt. 5: Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
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Pkt. 6: Eventuelt.
Herunder blev drøftet forslag til eventuelle nye tiltag i Landsbyforeningen.
Et af forslagene var en teatertur for egen regning + forplejning, og et andet forslag var muligheden 
for, at børn kunne komme i Tybjerghus og spille bordtennis, som alternativ til computerspil.
Trafikspejle var atter et tema, idet der endnu ikke er fundet en løsning i hverken Aversi eller 
Tybjerglille Bakker ved Tingbakken. Der arbejdes fortsat med problemet og en løsning af samme.
Til behagelig orientering blev der informeret om, at der nu er anlagt fibernet i området 
Hjelmsølillevej – Råsøvej, hvor et tilstrækkeligt antal boligejere havde dannet økonomisk grundlag 
for etablering af fibernet. Det er fortsat et problem med manglende fibernet i områder med 
udlejningsejendomme, da respektive ejere tilsyneladende ikke er indstillet på en sådan udgift.

Ikke yderligere under punktet, hvorefter dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og 
takkede for god ro og orden.

Elo Andersen                                                                                                       Ole Svejstrup
Referent                                                                                                               Dirigent


