
Referat fra generalforsamling i Skelhøje Borgerforening den 1. marts 2022. 

1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere. 

Dirigent; Christoffer Helberg blev foreslået og valgt. 

Referent; Betina Tradsborg blev foreslået og valgt. 

Stemmetællere; Kim Steffensen og Katrine S. Henriksen blev foreslået og valgt. 

Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. 

2. Formandens beretning. 

Formand, Eva Hermann beskriver, at det oprindeligt ikke lå i kortene, at hun skulle være formand. I det 
forgangne år har hun dog gjort sit bedste. 

Året i bestyrelsen begyndte med, at flere udtrådte fra bestyrelsen. Vibeke indtrådte i bestyrelsen som kasserer. 

I løbet af året blev der arrangeret; 

Byfest. Der blev af holdt i telt. Det var tre gode dage. 

Halloween. 

Fastelavn. 

Fællesspisning i samarbejde med kulturhuset. 

To borgermøder om hhv. motorvej og legeplads. 

Børnetons. 

Barselsformiddag hver torsdag. 

Ud over disse arrangementer har bestyrelsen brugt en del Energi på at Skelhøjes fremtid. Skelhøje 
Borgerforening er blandt andet involveret i etablering af Byparken. Dette arbejde koordineres mellem 
Kommunen, Energi Viborg og Borgerforeningen. Baggrunden for dette er, at der skal etableres et 
nedsivningsanlæg i parken. Dette arbejde skal sluttes inden, det er muligt at etablere den mere rekreative del 
af parken. Der er yderligere et projekt om regnbede som fartdæmpende foranstaltninger i byen. 

Det forventes, at der arbejdes på den gamle legeplads i starten af sommeren 2022. Efterfølgende sættes en ny 
op.   Gennem legater er der opnået en kapital på ca. 1.000.000 kr. Det er ikke til at færdiggøre arbejdet, men til 
første etape. (590.000 kr. fra Nordea fonden, 11. 000 kr. fra Andelskassen, 200.000 kr. fra kommunen og penge 
fra tidligere. 



Der arbejdes på plakatskilte ved indfaldsvejene til Skelhøje. 

Der er opnået et tilskud på 18.000 kr. til en børnekoncert i forbindelse med den kommende byfest. 

Medlemmer af Skelhøje Borgerforenings bestyrelse har iværksat aktiviteter for at rede børnehaven. 

Generalforsamlingen godkendte beretningen. 

3. Kasserens beretning. 

Regnskabet for 2021 bærer præg af flere aflyste arrangementer. Der var desværre et negativt resultat fra 
byfesten. 

Baggrunden for en diverse post på 60.637,84 kr. er, at der ved overgangen til 2021 var indsat 50.000 kr. fra 
Viborg kommune. 

Huslejen på 9.750,00 kr. er med baggrund i, at banken var kommet til at betale den 30. december 2021, for det 
kommende år. 

Der er registreret 356,75 kr., men beløbet skal deles med kulturhuset. 

Kontingentet er lavt, da der ikke blev samlet kontingent ind i 2021. 

Huslejen er 750 kr. månedligt og Skehøje Borgerforening har mulighed for at booke arrangementer uden 
beregning. 

Kasseren redegør for indestående pr. 1.1.2021 og 31.12.2021. 

Generalforsamlingen godkender beretningen. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen ønsker at sætte kontingentet op. 

Det foreslås, at kontingentet for personer ændres fra 100 kr. til 125 kr.  

Det foreslås, at kontingentet for husstande ændres fra 200 kr. til 250 kr. 

Forslaget er vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning. 

Der er 148 husstande som medlemmer. Der er ca. 215 husstande i byen. 

5. Indkomne forslag. 

Der er ikke indkomne forslag. 



6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

Frank Henriksen og Kim Steffensen ønsker at udtræde som bestyrelsesmedlemmer. 

Helle Damgaard ønsker valg til bestyrelsen. 

Charlotte Eriksen, der er nuværende suppleant, ønsker valg til bestyrelsen. 

Johannes Hedegaard, der er nuværende bestyrelsesmedlem, ønsker genvalg. 

Det besluttes, at Helle, Charlotte og Johannes vælges uden valg. 

Ved ovenstående valg mangler der nu en suppleant. Ingen i generalforsamlingen ønsker valg. 

Generalforsamlingen accepterer, at bestyrelsen selv konstituerer en suppleant. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Katrine S. Henriksen gentager genvalg. Ingen har indsigelser og Katrine er valgt. 

Generalforsamlingen accepterer, at bestyrelsen selv finder en suppleant. 

En fra salen gør opmærksom på, at det ikke må kaldes revisor. På årsregnskabet fremgår det, at der er tale om 
hhv. bilagskontrollant og supplerende bilagskontrollant. 

Det vurderes, at næste år vil det være et forslag til ændringer. Beskrivelsen i vedtægterne vil følges til næste 
generalforsamling, herunder evt. reglerne for behov for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. 

8. Valg til udvalg og fonden. 

Kaspar Eriksen forsætter i fonden som repræsentant for Skelhøje Borgerforening. 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der ønskes bidrag fra personer med erfaring med maskiner og tidsplaner i 
forbindelse med ændringen af området ved legepladsen. Der er ikke tale om et reelt valg. 

9. Eventuelt. 

Salen anerkender Borgerforeningens arbejde. Det opleves, at der er en bred indsats. 

Bestyrelsen i Skelhøje Borgerforening ved ikke hvem, der er administrator på Skelhøje Borgerintra. 

Kilometerstenene mangler fortsat maling. Ved interesse kan Kim Steffensen eller Bent Poulsen kontaktes. 

Der er efterspørgsel efter lys på den lille sti mellem banestien og Volden. Fra salen oplyses der om, at Pia 
Arendt har stor opmærksomhed på belysning i Skelhøje og i Frederiks. Salen opfordrer til kontakt til Pia Arendt. 



Dirigenten takker for et godt møde og for god ro og orden. 
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Dato Formand 

 

______________________________________________ 

Dato  Referent 

 


