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Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer  

2. Valg af stemmetæller  

3. Valg af referent  

4. Godkendelse af dagsorden  

5. Formanden aflægger beretning (og godkendelse af beretningen) 

6. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab (og godkendelse af regnskab) 

7. Indkomne forslag  

8. Fastsættelse af kontingent  

9. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter 

10. Valg af revisor  

11. Eventuelt  

 

1. Valg af ordstyrer  

Sven Jørgensen vælges som ordstyrer. 

Ordstyreren indledte med at fremhæve, at der var blevet indkaldt til generalforsamlingen i 

overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

2. Valg af stemmetæller  

Finn Melgaard og Thomas Nørgaard vælges som stemmetællere. 

3. Valg af referent  

Maria Christensen vælges som referent. 

4. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen bliver godkendt af generalforsamlingen. 

5. Formanden aflægger beretning (og godkendelse af beretningen) 

Formand Rasmus Buhl Christiansen præsenterer følgende aktiviteter i forening og bestyrelse siden 

foreningens stiftelse 18. maj 2016: 

• Efter den stiftende generalforsamling blev der arbejdet for at skaffe medlemmer til 

foreningen (dags dato: 41 betalende husstandsmedlemmer). 
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• Bestyrelsen har oprettet foreningskonto i Nordea, og vedtægterne er tilgængelige på 

foreningens hjemmeside (www.underup.info) 

• Der er blevet oprettet en mailingliste og en Facebook-gruppe til kommunikation i 

foreningen. 

• Foreningen har fået bevilget 25.000 kr. fra Horsens Kommune til opstart af foreningen. 

• Der er blevet indsendt en ansøgning til Trygfonden om hjertestarter ved Underup Kirke 

(svar på ansøgning forventes start marts 2017) 

• Bestyrelsen har været i dialog med Menighedsrådet omkring lys på Underup Kirke i de 

mørke vintermåneder, og Menighedsrådet har imødekommet ønsket. 

• Der har også været dialog med kommune og lodsejere omkring etablering af stier ved 

Vorbjerg Høje. 

• Samt dialog med Horsens Kommune vedr. ny lokalplan med specielt fokus på at lempelse 

af byggezoner i Underup. 

• I november var foreningen vært for fællesspisning i den lokale spejderhytte, og der deltog 

44 personer, både børn og voksne.  

• Landsbyrådet i Horsens Kommune har bevilget tilskud på 5.600 kr. til opdatering af 

foreningens hjemmeside (dette arbejde igangsættes så snart, der er tid til det). 

• Der har været afholdt et idémøde for at finde ud af, om der var opbakning og idéer til at 

lave en ansøgning til Horsens Kommunes projekt ”Den Trygge Landsby 2017”. 

• Idémødet resulterede i 52 ideer, som blev samlet til en ansøgning til ”Den Trygge Landsby 

2017”, og vores område blev udvalgt og har fået 100.000 kr. til at arbejde videre med. 

• Bestyrelsen vurderer, at foreningen har haft en god start, og at borgerne har vist stor 

interesse og opbakning til foreningen. Nu handler om at fortsætte den gode udvikling.  

Formandens beretning godkendes af generalforsamlingen. 

6. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab (og godkendelse af regnskab) 

Kasserer Thorbjørn Eskildsen fremlægger det reviderede regnskab, jf. bilag 1.  

Revisor Finn Melgaard noterer, at dokumentation for udgifter fremadrettet skal fremvises mere 

strømlinet. 

Generalforsamlingen godkender regnskabet. 
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7. Indkomne forslag  

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag. 

8. Fastsættelse af kontingent  

Generalforsamlingen vælger at fortsætte med samme kontingent som i 2016: Nemlig 150 kr. for 

et 2017-husstandsmedlemskab af foreningen. 

Bestyrelsen opkræver kontingentet via mail. 

9. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter 

Følgende er valgt til bestyrelsen for "Foreningen for godt naboskab - Underup & omegn": 

 Carsten Juhl 

 Troels Kristiansen 

 Kevin Grøndal Guldhammer Bendixen (ikke på valg i år) 

 Thorbjørn Eskildsen (ikke på valg i år) (også medlem af Landsbyrådet) 

 Rasmus Buhl Christiansen (nyvalgt medlem af Landsbyrådet) 
 

Se kontaktinformationer på www.underup.info når bestyrelsen er konstitueret. 

Sven Jørgensen (landsbyrådsrepræsentant) og Kim Ruberg er udtrådt af bestyrelsen. 

Følgende er genvalgt som suppleanter: 

 Helle Thisted  

 Søren Mortensen 
 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde. 

10. Valg af revisor  

Finn Melgaard er genvalgt som revisor. 

11. Eventuelt  

Formanden fortæller, at Gitte og Ole Sørensen, Savskovhusvej 2 i Torp, har tilbudt at huse 

sommerfest 2017. 

Formanden fortæller også om projektet "Den Trygge Landsby" og giver et overblik over den kommende 

proces med at få ført borgernes idéer ud i livet. Bestyrelsen vil i løbet af foråret invitere alle i området til at 

deltage i projektet. 

Der bliver foreslået en aktivitetskalender på foreningens hjemmeside. 

http://www.underup.info/
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Bilag 1: Regnskab 

 

 

Indtægt Debitor Bilag nr Beløb

Engangsbeløb horens kommuine 25000

Kontingent (41 betalende) 6150

31150

Udgift

Mad fællesspisning 1 1880,8

Service Fællesspisning 2 191,7

Fakler 3 150,7

leje af hytte 4 420

Domæne Underup.info 5 359

Gebyr bank se konto udtog 6

3008,2

Total Årets overskud 28141,8


