
 

 
 

Referat af ordinær generalforsamling 14. juni 2021 i Cafe’ Tybjerghus 

 

Formanden, Peter Seedorff,  bød de fremmødte velkommen til generalforsamlingen og 
gik herefter til Dagsordenens 

 

Pkt. 1: Valg af stemmetællere 

Formanden besluttede at afvente valg af stemmetæller til eventuelt behov opstod, 
hvorefter….  

 

Pkt 2: Valg af dirigent og referent  

Formanden foreslog Ole Svejstrup som dirigent og undertegnede som referent. 
Dirigenten takkede ærbødigt for tillidsposten og erklærede som sin første gerning 
generalforsamlingen lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne, hvorefter ordet, efter 
en gennemgang af Dagsordenen,  blev givet tilbage til formanden til… 

 

Pkt 3: Formandens beretning (skriftlig) 

Formandens skriftlige beretning bringes her i oprindelig form. 

Dagens beretning er på flere måder utraditionel – den dækker to år, da vi ikke kunne 

holde generalforsamling i 2020 – det har samtidig været to ret utraditionelle år, hvor det 

traditionelle aktivitetsniveau har været forholdsvis lavt, i 2020 næsten fraværende pga. 

Pandemien, men det samtidig er lykkedes i samarbejde med Landsbyforeningen og 

Tybjerghus at tage et par store skridt til fordel for ikke mindst beboerne i Tybjerglille 

Bakker. 

Beretningen er også præget af, at jeg som formand ikke har været helt så meget 

inddraget i arbejdet som årene forud, da jeg særligt i 2019 har været begrænset af 

følgerne efter et trafikuheld i slutningen af 2018 En opfølgende operation i sommeren 

20, gjorde mig igen passiv i de måneder, hvor der var blødt en del op på 

coronarestriktionerne. Dette kun være nævnt fordi, det har været medvirkende årsag til 

det lavere aktivitetsniveau, og for at undskylde, hvis min beretning på nogle punkter er 

upræcis – jeg håber, den øvrige bestyrelse vil supplere mig, hvis der er brug for det. 

Blandt de „faste“ arrangementer, der blev gennemført kan nævnes Tybjergløbet i 2019, 

der havde fin deltagelse, på en ny rute, der ikke var afhængig af Gisselfeldts velvilje (de 

er desværre lidt svære at gøre tilpas). Løbet kunne takket være opnåede tilskud, der 



dækkede mange af udgifterne, give et pænt overskud, der blev hensat til vores 

legepladsprojekt. 

Vi var klar til at afholde et nyt løb i 20, men måtte konstatere, at vi ikke med rimelighed 

kunne afvikle det med de dagældende coronarestriktioner. Som udviklingen har været 

det seneste halve år, har vi ikke haft forventning om at kunne gennemføre et tilsvarende 

arrangement i år, men håber at vende stærkt tilbage i 22. 

Ligeledes måtte vi aflyse årets generalforsamling, der var planlagt til den 25. marts, hvor 

alt var lukket ned. Vi overvejede i bestyrelsen at afholde generalforsamlingen i efteråret, 

men, da der ikke var vigtig emner til dagsordenen, og i forventning om, at det havde 

været muligt at afvikle et arrangement i det tidlige forår, besluttede vi at vente, så vi 

ikke skulle holde generalforsamling to gange med under et halvt års mellemrum. 

Vi afholdt i starten af 2018 med god opbakning en fest i Forsamlingshuset for områdets 

frivillige og havde håbet på at kunne gentage succesen i efteråret 20 lidt som et 

startskud, på at alle områdets forskellige aktiviteter skulle i gang igen – i stedet blev 

Landet ramt af nye nedlukninger, så den fest har vi til gode til bedre tider! 

Der blev i 2017 og 18 gjort et stykke benarbejde, hvor Lokalrådet var inddraget, for at 

sikre tilslutning til Fibernet, blandt andet i Aversi, Hæggerup, Tybjerg og områderne nord 

for Tybjergvej. Det var desværre ikke muligt at opnå den nødvendige opbakning i 

området i og omkring Aversi; men vi kan glæde os over,at det øvrige arbejde er begyndt 

at bære frugt, så der nu umiddelbart, når vi ser bort fra Aversiområdet kun er ca. 10 

adresser, der ikke allerede kan få, eller inden for de næste par år vil få, tilbud om fibernet, 

hvilket er ganske flot, hvis vi sammenligner med andre steder i Kommunen. Personligt 

tænker jeg, at det er vigtigt, at det er lykkedes at få store dele af den spredtliggende 

bebyggelse med. Mon ikke Aversi og omegn, hvor der trods alt er relativt mange 

husstande, der ligger samlet, selv om der ikke er konkrete planer har gode chancer for 

tilslutning inden for de nærmeste år. 

De to store ryk her lokalt i Tybjerglille Bakker har været, at det i efteråret 19 lykkedes for 

Tybjerghus at få en aftale i stand med Næstved Kommune, der gjorde det muligt for at 

købe ejendommen og dermed undgå det dræn i penge-kassen, huslejen har betydet – Vi 

har fra Lokalrådets side været med til at opfordre til, at Kommunen støttede købet. 

Købet af Tybjerghus gav nye muligheder i forhold til et andet projekt, som Lokalrådet 

tidligere har haft taget op: Legeplads i Tybjerglille Bakker. Lokalrådet og 

Landsbyforeningen har været i løbende dialog med Tybjerghus om muligheden for en 

placering i tilknytning til Tybjerghus, og efter, at det, som resultat af et stort arbejde fra 

Marias side i efteråret 20, lykkedes at skaffe 470.000 kr. fra Nordeafonden til projektet, 

så det blev muligt at købe sig til færdige produkter, er det gået stærkt. Nu her et godt 

halvt år efter, kunne vi takket være en stor indsats fra mange frivillige med klargøring af 

areal og adgangsveje, i lørdags indvi en næsten færdig legeplads – så nu glæder vi os til 

at se den i brug og til forhåbentligt at kunne byde endnu flere børnefamilier velkommen 

til lokalområdet. 

Beretningen godkendt 



 

Pkt. 4: Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 

I kassererens fravær fremlagde Johnny Sørvin de reviderede regnskaber for 2019 og 
2020 til godkendelse. 

For så vidt angår regnskabet for 2019: 

Regnskabet viser et resultat på kr. 22.287,63. 

 

For så vidt angår regnskabet for 2020: 

Regnskabet viser et resultat på kr. 16.698,65. 

Begge regnskabers nøgletal kan ses på Lokalrådets hjemmeside. 

Regnskaberne godkendt 

 

Pkt. 5: Indkomne Forslag 

Ingen forslag til behandling indkommet. 

 

Pkt 6.: Valg for 2 år af medlemmer til bestyrelsen: 

På valg var: Maria Pedersen, Anders Madsen, Johnny Sørvin og Jørn Haaber 
Christiansen, der alle modtog genvalg for en 2-årig periode. 

              Valg for 1 år af medlemmer til bestyrelsen: 

På valg var: Mai-Britt Sieben Hansen, der modtog genvalg, samt efter bestyrelsens 
indstilling Maiken Vesth, der blev valgt som afløsning for Pernille Skræddergaard, der 
ikke ønskede genvalg. 

 

Pkt 7: Valg af 2 suppleanter 

Nyvalg for en 1-årig periode af Inge og Ole Jensen. 

 

Pkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg var Lone Paaske Christiansen (revisor). Nyvalg af Elo Andersen (suppleant) 

 

Pkt. 9: Eventuelt 

Under punktet blev der rettet stor ros til Maria for hendes indsats omkring legepladsen 
og ligeledes stor ros til det frivillige korps for en helhjertet arbejdsindsats. I øvrigt stor 
ros for legepladsens indretning. Der er planer om et shelter til overnatning samt anlæg 
af bålplads om kort tid. Foreløbig ingen planer om toiletfaciliteter. 

Generalforsamlingen afsluttet med dirigentens tak til de fremmødte for god ro og 
orden. 

 

 

Elo Andersen, referent                                                    Ole Svejstrup, dirigent 

  


