
Referat ordinær generalforsamling   

Foreningen for godt naboskab – Underup og omegn 

  
 
 
Deltagere: 24+  

 
Tidspunkt: 27.02.2023 kl. 19.15 
 
Sted: Multihuset, Nim 
 
Vedr: Ordinær generalforsamling - Foreningen for godt naboskab – Underup og omegn 
 
Referent: Mikkel Johansen 
 
Nedenstående emner blev behandlet/besluttet 
 
 

1. Valg af ordstyrer: 
 
Svend Jørgensen blev valgt som ordstyrer. 
  
 

2. Valg af stemmetæller: 
 
Troels Kristiansen blev valgt som stemmetæller. 
 
 

3. Valg af referent: 
 
Mikkel Johansen blev valgt som referent. 
 
 

4. Godkendelse af dagsorden: 
 
Dagsorden blev godkendt. 
 
 

5. Formandens beretning: 
 
Rasmus Buhl (formanden) aflagde beretning over året 2022 som var gået.  
 
Der var lagt op til et travlt år,  
 
Herreaften var rigtigt godt besøgt med ca. 24-25 deltagere. Der var ølsmagning og god mad. Arrangementet 
bliver afholdt igen i år ved Henrik, tak for det. 
 
Sæbekasseløbet blev afviklet med stor succes, hvor der deltog +200 i løbet af dagen. Arrangementet gav et 
godt overskud.  
Der var flere sponsorer som gav bidrag til at bygge børnebiler, stor tak til disse.  
Tak til Johannes for de store arbejder med at reklamere for sæbekasseløbet.  
Arrangementet afholdes igen i år, men vi har brug for flere frivillige. 
 
Foreningen fik opført de to infoskure med infoplancher udført af Mia Moritzen. Der var mange der deltog 
med at opsætte de to skure hvilket bestyrelsen sætter stor pris på. 
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Sommerfest blev afviklet med god tilslutning ca. 60 personer – Fantastisk… Sommerfesten gav et mindre 
overskud. 
 
Dameaften afviklet igen – Hvor damerne var ude og bowle. Der kunne godt være flere deltagere men 
arrangementet fortsætter igen i år. 
 
Julehygge mm. ved Poul og Jessica blev afholdt i år, der var godt med deltagelse fra nær og fjern. 
 
Efter mejeriet er revet ned, er der blevet planeret, sået græs og plantet læbælte. 
 
Foreningen har en god økonomi – der er penge i kassen og vi søger tilskud når vi har et projekt der skal 
opføres / afholdes. Dog skal vores arrangementer løbe rundt uden der skal tages penge fra foreningens 
kasse. 
 
Foreningen har ansøgt og fået tildelt midler til: 

- Flagfødder 
- PA Anlæg 
- Planering, græssåning og læbælte på mejerigrunden. 

 
Foreningen har adgang til Fonde.dk – så har der er en som har mod på at søge penge til foreningen, så sig til 
og bestyrelsen vil hjælpe. 
 
Der er rigtigt mange midler at søge – så har man en god ide er der helt sikkert penge at hente….Bestyrelsen 
hjælper gerne med ansøgninger mm. – kontakt os for mere info. 
 
Der er ansøgt om hastignedsættelse i Underup og på Torpvej.  

- 40 km/t i Underup er kommet på nettolisten hos kommunen, der er bevilget kr. 80.000,00 til 
fartnedsættelse. 

- Torpvej fra Underup mod Torp har fået varslingslinjer, som 1. step med høj hastighed ved huse på 
bakken. Er etableret. 

 
Diverse: 
 
Affaldsordningen ved shelteret kører rigtigt fint – tak til alle hjælpere. Vil du hjælpe, så kontakt bestyrelsen så 
får vi dig med i Messengergruppen/affaldsteamet. 
 
Johannes stillede spørgsmålet, om bestyrelsen er ansvarlig for de arrangementer der bliver arrangeret i 
foreningens navn. Johannes tog udgangspunkt i sæbekasseløbet som der blev afholdt møde om lige efter 
sidste års generalforsamling.  
 
Johannes pointerede at det handler om at regler som er stillet op, ikke overholdes og at alle skal bakke op 
omkring styregruppen og bestyrelsen. Bestyrelsen oplyser at der en ny styregruppe hvor Helle Thisted er 
tovholder. Alle er velkommen til at deltage i denne gruppe. 
 
Spørgsmålet blev godt diskuteret, og der blev svaret på Johannes spørgsmål fra flere deltagere i 
generalforsamlingen. Bestyrelsen tager spørgsmålet op på et bestyrelsesmøde. 
 
Beretningen blev godkendt. 
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6. Kassereren fremlæggelse af regnskabet: 
 
Thorbjørn Eskildsen (kasserer) fremlagde regnskabet.  
 
De arrangementer som foreningen afholdte, gav alle overskud. 
 
Der er 60 betalende medlemmer. 
 
Der er i alt en beholdning på kr. 40.758,03 i foreningen, beløbet er inkl. tildelte midler fra Landbyrådet. 
 
Kontant i kasse kr. 6.939,00 
 
Egenkapital kr. 47.428,33 
 
Regnskabet vedlægges referatet når dette sendes ud. 
 
Revisor (Poul Heiberg) har godkendt regnskabet. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 

7. Indkomne forslag: 
 
Der er indkommet et forslag om banko fra Poul Heiberg med afholdelse i Multihallen den 3. november. 
 
Bestyrelsen tager forslaget med til kommende bestyrelsesmøde. 
 
Der er indkommet et forslag fra Rundpinden på vegne af Alice, om en velkomstpakke til tilflyttere, med en 
hæklet ting til fra rundpinden. 
 
Svend kom med det forslag, at den velkomstpakke som Nim fællesråd giver til tilflyttere i Nim også udvides 
til Underup.  
 
Generalforsamlingen godkendte at der arbejdes videre med velkomstpakken. 
 
Rasmus Buhl oplyste at der ligger en velkomstfolder på foreningens hjemmeside. 
 
 

8. Fastsættelse af kontingent: 
 
Bestyrelsen anbefaler at det nuværende kontingent på kr. 150,00 pr. husstand fastholdes. 
 
Forslag til kontingent blev godkendt. 
 
 

9. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter: 
 
Lige år 2 medlemmer på valg – Ulige år 1 medlem på valg. 
 
Thorbjørn Eskildsen er på valg og ønsker genvalg. Thorbjørn blev valgt. 
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Bestyrelsen består af følgende personer: 
 
Rasmus Buhl 
 
Thorbjørn Eskildsen 
 
Helle Kristensen 
 
Trine Rosendal 
 
Mikkel Johansen 
 
Som suppleanter til bestyrelsen blev følgende valgt: 
 
Sara Johansen blev genvalgt som første suppleant. 
 
Søren Thuesen blev genvalgt som anden suppleant. 
 
Bestyrelsen skal konstituere sig i henhold til vedtægterne. 
 
 

10. Valg af revisor: 
 
Bestyrelsen takkede Poul Heiberg for arbejdet med regnskabet 2022.  
 
Poul Heiberg ønskede genvalg som revisor. 
 
Poul Heiberg blev genvalgt. 
 
 

11. Aktivitetsliste 2023: 
 
Der er i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen, medsendt aktivitetslisten for 2023. 
 
Aktivitetslisten bliver ligeledes omdelt i postkasserne i foreningens område.  
 
Foreningens medlemmer opfordres til at tage fat i naboen, så vi får flere med i foreningen. 
 
Bestyrelsen vil gerne have hjælp til de kommende aktiviteter, så hvis der er nogle som vil hjælpe, så tag fat i 
bestyrelsen. 
 
Der er også gå gruppe i vores område som Ulla Overgård arrangerer, der må gerne være flere deltagere. 
Stor tak for til Ulla for at arrangerer. 
 
 

12. Orientering omkring landsbyafgrænsning (Horsens kommune dialog) 
 
Mikkel orienterede omkring landsbyafgrænsningen i Underup, hvor Horsens Kommune arbejder med at få 
afgrænset landsbyerne. 
 
Der blev fremvist kort over Underup, hvor eksempler på huldudfyldning fremgik.  
Der blev spurgt til, om der også var tale om det var muligt med udstykninger udenfor ”hullerne”. Det er der 
ikke.  
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Foreningens medlemmer med bopæl indenfor byafgrænsningen, blev opfordret til at kontakte bestyrelsen 
(Rasmus eller Mikkel), såfremt man ønsker at gå videre med muligheden hvorefter de formidler kontakt til 
Horsens Kommune. 
 

13. Pedelordning 
 
Mikkel orienterede om mulighederne for pedelordning, hvor der kan ansøges om tilskud til udstyr. 
Bestyrelsen opfordrer til at man får pedelordningen, og dem som ønsker at deltage kan kontakte 
bestyrelsen.  
 
Johannes vil gerne deltage, men ønsker ikke at være tovholder. Er der flere????? 
 

14. Evt.: 
 
Vagn Åge er blevet kontaktet af et par som overnattede i shelteret, de frøs og ville gerne booke et værelse 
på Bed and Breakfast. Vang Åge spurgte med glimt i øjet, om der ikke kunne arbejdes på en mere 
permanent varmeløsning ���� 
 
Tina ønskes at der kommer fartdæmpning på Naldalvej, evt. skilte med fartbegrænsning. Bestyrelsen 
arbejder videre med dette punkt. 
 
Mikkel kom med forslag om bordtennisturnering i Nim Multihal. 
 
 
Mødet blev herefter afsluttet. 
 
 
Referent - Mikkel Johansen 
 
 
Bilag: 
 

- Regnskabet for 2022 
- Præsentationen fra generalforsamlingen 


