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Referat fra generalforsamling i Skelhøje Borgerforening den 7. marts 2023. 

 

1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere. 

Dirigent; Christoffer Helberg blev foreslået og valgt. 

Referent; Betina Tradsborg blev foreslået og valgt. 

Stemmetællere; Svend Ole Svensson og Katrine S. Henriksen blev foreslået og valgt. 

Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og lovlig. 

 

2. Formandens beretning. 

Helle Damgaard har trukket sig. Thomas Nygaard har taget hendes plads. 

Formand Eva Hermann beskriver, at det har været et rigtigt godt år. 

I starten af året er plakatholderne ved indfaldsvejene sat op. 

Der har været afholdt mange arrangementer; herunder fastelavn og byfest og andet. Halloweenarrangementet 
blev desværre aflyst, da der var for få tilmeldte. Julefrokost er et nyt og succesfuldt tiltag. 

Vi har fået vores nye legeplads og madpakkehus. Arealet er næsten færdigt. Det har været en lang proces med 
mange møder med flere instanser. Bestyrelsen er meget tilfreds over resultatet. Der mangler dog noget, 
hvorfor der bliver afholdt arbejdsdag den 16. april. Der er brug for nogen, der kan save, samle skrald, samt lave 
kaffe og boller. Bestyrelsen håber meget på opbakning. Viborg kommune er ved at lave det sidste på arealet, 
som at plante træer og lave stakit ved legeplads og købmand. Nedsivningsforanstaltningerne venter. 
Baggrunden for dette er, at der skal købes et areal foran købmanden. Dette er endnu ikke faldet på plads. De 
fartdæmpende foranstaltninger og nedsivning på vejen venter også, da det er en fælles entreprise. 

Der opstartes et projekt i Ravnsbjergparken. Kommunen stopper snart med at slå græs. Der plantes i stedet 
frugttræer og vilde blomster. Der etableres yderligere en ny trappe. Der bliver ikke etableret shelters i 
Ravnsbjergparken. Istedet arbejdes der på at opsætte to shelters i dalen. Viborg kommune mener, at det er en 
god ide. Det kræver dog tre tilladelser, da det er et fredet område og forventningen er, at det tager lang tid. 

Der vil være indvielse af legepladsområdet den 2. juni og byfest i slutningen af uge 32.  

Formanden takker for engagement og interesse. 

Generalforsamlingen godkendte beretningen. 

 

3. Kasserens beretning. 

Kasseren Vibeke aflægger beretning. 

Der har været arrangementer som fx. fastelavn og børnetons, der har givet overskud og arrangement som fx. 
påskeharen, der er gået i minus. 

Der er udgifter registreret i forbindelse med halloween. Beløbet er blevet betalt tilbage igen, men registreret 
under julefrokost, der ca. er gået i nul.  

Posten Administration er høj og indbefatter bla. betaling af byskilte. 
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Der gøres opmærksom på, at det skæve tal ved kontingent er grundet, at der betales 75 ører ved betaling med 
MobilPay. 

I forbindelse med Byparken er der gået mange penge ind i løbet af året og kune en del af udgifterne er afholdt. 
Differencen på næsten 400.000 kr. er grundet, at en del af betalingen er sket i 2023. Der er altså ikke tale om et 
overskud. Byparkkonto er nu lukket. 

Kasseren redegør for indestående pr. 1.1.2022 og 31.12.2022. 

Generalforsamlingen godkender beretningen. 

 

4. Fastsættelse af kontingent. 

Kontingentet blev sat op sidste år med 25 kr. for enkeltpersoner og med 50 kr. for husstande. Bestyrelsen 
ønsker beløbet fastholdt. Kontingentet ønskes dermed fastholdt på 125 kr. for enkeltpersoner og 250 kr. for 
husstande. 

Der er ønske om at få medlemskort. 

Det er muligt at få medlemskort, hvis man ønsker det. Der er lister over medlemmer, der er tilstrækkeligt for 
bestyrelsen. 

Det nuværende kontingent fastholdes. 

 

5. Indkomne forslag. 

Der er ønske om ændring af vedtægter fra et flertal af bestyrelsens medlemmer. Det kan der ikke ske på en 
generalforsamling med så få deltagere. Derfor vil der blive indkaldt til ekstraordinær gernealforsamling. 

Baggrunden for ændringerne er, at bestyrelsen ønsker større fleksibilitet, bla fremgår det, at 
generalforsamlingen skal afholdes den 1. tirsdag i marts, hvilket er meget ufleksibelt. Der er yderligere et ønske 
om at der ikke længere er behov for et fremmøde på mere end 50 % af alle for at foretage vedtægtsændringer. 

Bestyrelsen vil gennemgå vedtægterne nærmere for at vurdere, om der er behov for yderligere ændringer. 

De foreslåede vedtægtsændringer vil blive fremsendt / angivet på hjemmesiden i forbindelse med indkaldelse 
til ekstraordinær generalforsamling. 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes den 23. marts 2023. 

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

Lige nu er der en fuld bestyrelse, men der mangler en 2. og 3. suppleant. 

Følgende er på valg, men modtager genvalg: 

1. Eva Hermann 

2. Pernille Reffs 

3. Vibeke Hansen 

4: Christoffer Helberg 

Alle er valgt. 
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Generalforsamlingen godkender, at bestyrelsen selv konstituerer de to suppleanter. 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Revisor er ikke en beskyttet titel. Det er derfor fortsat muligt, at bruge betegnelserne revisor og 
revisorsuppleant. Der vil ikke ske vedtægtsændringer. 

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

Ole Peitersen vil gerne vælges som suppleant. Ingen har indsigelser og Ole er valgt. 

 

8. Valg til udvalg og fonden. 

Fonden 

Der skal vælges repræsentanter til Kulturhusets Fond. Bent Hansen og Malthe Mejdal er repræsentanter nu og 
ønsker begge at modtage genvalg som repræsentanter for Skelhøje Borgerforening. 

Genvalg godkendes af generalforsamlingen. 

Udvalg 

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. 

 1. Nyt fra Kulturhuset. 

Kulturhuset blev købt i 2001. På tidspunktet blev der lavet en kassekredit og nogle borgere gav penge. Der blev 
etableret et repræsentantskab. 

Ønsket er, at nedlægge fonden, så huset kan håndteres som andre foreninger. Det er desværre ikke muligt. I 
stedet er det besluttet, at der ikke holde disse møder i repræsentantskabet, hvorfor ønsket er at orientere om 
status her. 

I den kommende periode forventes en renovering af køkken, særligt opvaskemaskine og slyngelstuen.  

Der er en oversigt over, de materialer, der skal bruges og der bliver søgt om materialerne i Hjem og Fix. 

I Viborg Kommune er det muligt at søge om nye vinduer. Hvis Viborg Kommune skal bidrage, skal vinduerne 
svare til udseendet i 1914. Kommunen vil bidrage med 50%. Det overvejes dog, da de vinduer koster det 
dobbelte ift. de vinduer repræsentantskabet ønsket. 

Som det fremgik af punkt 8 er der et krav i fondens vedtægter om, at der skal være to repræsentanter fra 
borgerforeningen og en suppleant. Denne regel er ikke angivet i borgerforeningens vedtægter. 

Kulturhusets bestyrelses formål er, at holde arrangementer som, fællesspisning, musik, julemarked og andet. 
Ønsket er holde et overskud til vedligehold af huset. 

Der er en kassekredit på 200.000 kr. Denne kassekredit er vigtig i forbindelse med udfordringer som fx COVID-
19 og energikrise. Der afdrages pt yderligere på et lån, der blev taget i forbindelse med renoveringen. Afdraget 
er slut i 2024/25. Derefter vil der blive reduceret brug af kassekreditten. 

Der er yderligere søgt om penge til haveredskaber. 
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Da der ikke længere ønskes at holdes møder i repræsentantskabet kan det blive en udfordring, at det ikke er 
muligt at foretage valg og konstituering. Det foreslås, at der er repræsentantskabsmøde i forlængelse af 
generalforsamlingen i Borgerforeningen. 

2.  Vedtægtsændringer 

Ønsket om vedtægtsændringer gentages. De ønskede ændringer bliver annonceret på hjemmesiden og 
facebook. Den ekstraordinære generalforsamling er den 23. marts, kl. 19.30. 

3. Generalforsamling i Skelhøje Købmandsforening. 

Der er generalforsamling den 21. marts med spisning. 

4. Bypedel 

Der er et ønske om en bypedelordning til fx rengøring af skilte. 

Eva ved, at Bent Poulsen har været ved at undersøge muligheden og hun vil gerne undersøge status. 

5. AIF generalforsamling 

AIF generalforsamlingen afholdes med spisning den 31. marts i Skelhøje. Man er velkomne til at deltage uden 
medlemsskab. 

6. Lys i Ravnsbjergparken 

Der mangler lys til Ravnsbjergparken. 

Eva er ved at undersøge og fortæller, at det formentlig bliver det lygter i jordhøjde. 

7. Flagalle 

Der er ønske om flagalle ved indfaldsvejene og ved købmanden. 

Eva undersøger nærmere. 

8. Opgaver til arbejdsdagen 

Der er ønske om udspecificering af ønsker til arbejdsdagen, så det er muligt at vurdere om man kan bidrage. 

9. Toilet og vand i forbindelse med shelter i dalen 

Der gøres opmærksom på, at der er regler om, at der skal være toilet- og van løsning i forbindelse med 
shelters.  

Eva undersøger nærmere. 

10. Affaldsindsamling 

Kommunen har tidligere givet penge for at tage affaldsrute "Ren natur". Der er ønske om affaldsindsamling i 
forbindelse med arbejdsdagen. 

 

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

 

 

Dato Formand  Dato  Referent 

 


