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Esbjerg, 12. februar 2017

Til stede:   Claus Brinch-Danielsen (CBD), Kirsten Tofte (KT), Sys Larsen (SL), 
Poul Erik Mølgaard (PEM), Karen Maria Larsen (KML) Referent.
Dirigent Ole Grinderslev og 22 generalforsamlingsdeltagere
Afbud fra: næstformand Tove Kubel (TK), Suppleant Hans-Jørn Christensen (HJC)
Program: 
Overdragelse af Hædersbolden - Derefter Dagsorden iflg. vedtægterne.

Hædersbolden: 
Formanden bød velkommen og fortalte om baggrunden for Hædersbolden og oplæste reglerne for tildeling 
af samme. 
Tidligere blev bolden uddelt af et samarbejde mellem Sædding Fovrfeldt Lokalråd, Sædding Borgerforening, 
og Træfpunkt Sædding, men de to øvrige har trukket sig, så det nu er Frivilligfor-
eningen Træfpunkt Sædding der alene står for uddelingen. Modtageren findes efter indstilling fra borgerne 
via opslag i Sædding Centret og på hjemmesiden samt løbesedler, og valgtes af en gruppe bestående af: den 
seneste modtager Hanne Meyer, Centerchef Lise Retbøll, og TpS’ formand.
Valget faldt på Finn Sejer Stendevad-Nielsen på grund af hans store engagement i lokalområdet:  Finn var 
bl.a. med til at starte Sædding-Fovrfeldt Lokalråd, han har beskrevet ruten og ting at se langs Energistien i 
Sædding, og ikke mindst hans vedholdenhed omkring problemerne med forureningen af Fovrfeldt Bæk, 
og så er han julemand for børn i Sædding Centret.

Generalforsamlingen: 
1:   Valg af dirigent: 
Bestyrelsen indstillede Ole Grinderslev (OG) som dirigent.  
OG valgtes enstemmigt – takkede for valget, og erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet i forhold til 
vedtægterne. Forsamlingen var dermed beslutningsdygtig.
2:   Bestyrelsens beretning:
Formanden, aflagde bestyrelsens beretning.
Eneste kommentar fra forsamlingen var om det var formålstjenligt at søge fonde om kr. 35.000 til en petanque 
bane, når man kunne spille gratis i Hjerting? 
Formanden kommenterede, det jo var hensigten, at banen ved EseHuset også skulle komme beboerne til gode 
og beløbet udelukkende dækkede materiale og maskinleje, da kommunen havde givet tilsagn om at lægge 
arbejdstimerne – Beretningen blev herefter godkendt.
3:   Regnskab:
Kassereren fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på kr. 136,- for 2016.
Regnskabet gav anledning til en del kommentarer vedr. økonomien, og risikoen for, at vi skal tilbagebetale 
nogle af de fondsmidler, der ergivet tilsagn om.  Hvor skal pengene så komme fra? Dette ville blive besvaret 
under budgettet – Regnskabet blev herefter godkendt. 
4:   Budget:
Kassereren fremlagde budget for 2017. 
Der er givet afslag fra Esbjerg Kommunes §79-pulje, men modtaget kr. 24.000 i tilskud via kommunens §18- 
midler, men derudover skal bestyrelsen ud og skaffe kr. 26.000 i sponsorater hos butikker og fagfolk i områ-
det, for at foreningen kan komme ud af 2017 med et overskud på kr. 2.000 – Budgettet blev godkendt.
5:   Indkomne forslag:
Dirigenten konstaterede, at der ikke var kommet nogle forslag.   
PAUSE – og servering af en forfriskning i form af øl eller vand.
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6:   Fastsættelse af Kontingent:
Formanden og kasseren redegjorde for bestyrelsens overvejelser om problematikken i at indføre et kontin-
gent.  Dels kan man frygte, at mange vil trække sig, og dels bliver deltagerne i flere af foreningens aktiviteter 
ikke registrerede. Hvor meget rabat skal man have til gengæld for kontingentet? Det bliver svært at styre 
administrativt, når foreningens aktiviteter er åbne for alle. 
Flere mente, at mange gerne ville betale et mindre beløb – kr. 50-75 – uden at skulle have rabat ved aktivitet-
erne, og det kunne evt. være som frivillige sponsorater. 
Den kontingentfrie periode fortsætter i indeværende år, og den nye bestyrelse arbejder videre med oplægget 
fra forsamlingen.
7:   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg var:  Claus Brinch-Danielsen (genopstillede) – Tove Kubel (genopstillede ikke) og Sys Larsen (genop-
stillede ikke) 
Ikke på valg var:  Kirsten Tofte og Karen Maria Larsen
Iflg. vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 5-7 medlemmer, og den afgående bestyrelse ønskede at udvide til 7 
medlemmer. 
Bestyrelsen indstillede Suppleant Poul Erik Mølgaard, samt Birte Rønne og Jytte Toftgaard Søderberg til 
bestyrelsen. Niels-Jørgen Skov tilbød sig til en bestyrelsespost.  Forsamlingen indstillede ikke flere.
Valgt blev CBD, PEM, BR, JTS for to år, og NJS for ét år, for ikke at have for mange på valg samtidig.
Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde (den 15. februar)
Suppleanter: Hans Jørn Christensen genopstillede, og bestyrelsen indstillede Lisette Tækker som suppleant til 
bestyrelsen. Forsamlingen indstillede ikke flere. Begge blev herefter valgt.
Kommentar fra forsamlingen: Det blev efterlyst, at det næste år sfremgår af indkaldelsen, at bestyrelsen selv 
har forslag til indstillinger. Det tages til efterretning og skal efterkommes i den udstrækning kandidater fore-
ligger på tidspunktet for indkaldelsen.
8:   Valg af Revisor og Revisor Suppleant:
På valg var Revisor Egon Olsen (genopstillede), og Suppleant Poul Hørby (genopstillede). Forsamlingen fore-
slog ikke flere. Egon Olsen og Poul Hørby blev herefter valgt.
9:   Eventuelt:
FredagsKomSammen er ind imellem blevet aflyst pga. manglende tilslutning. Deltagerne spiller hovedsageligt 
dart.  Samtidigt er der en del, der har udtrykt ønske om at kunne spille billard, men tidspunktet fredag for-
middag passer dem dårligt.  Kunne man evt. slå FredagsKomSammen og billardspillere sammen – evt. om 
torsdagen i stedet -  så der bliver et større grundlag.  Alternativt bruge nogle af fondsmidlerne til at købe og 
opstille dart og billard i lokalet i Sædding Centret – Den nye bestyrelse arbejder videre med oplægget.
Formanden takkede afgående bestyrelsesmedlemmer og dirigenten for indsatsen og overrakte en erkendtlig-
hed fra bestyrelsen.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden for en 
afsluttende bemærkning.
Formanden takkede dirigenten for en velgennemført generalforsamling og forsamlingen for
fremmødet, opbakningen til foreningen og dens aktiviteter.
 
 
 
 
 Signeret    Signeret 
 Ole Grinderslev    Karen Maria Larsen
 dirigent     referent


