
Sommersted Borgerforening 
 

Generalforsamling d.15 marts 2016 
 
Jannik C. Hansen går som formand i Borgerforeningen men bliver i bestyrelsen som menigt medlem – 
Jannik har dog udset sig et kvindeligt emne til bestyrelsesformand – hun ved det bare ikke endnu.  Og så var 
standarden ellers sat for Generalforsamlingen i Borgerforeningen d. .15 marts 2016 
 
Tilstede var både borgere, der var medlem og ikke medlem af borgerforeningen, og vi vil på det kraftigste 
opfordre folk i Sommersted og omegn til at støtte og betale kontingent, da Borgerforeningen støtter rigtig 
mange aktiviteter i lokalområdet. 
Dette kom også frem i formandens beretning: 
 
Her havde Borgerforeningen deltaget i ”Sommersjov i Sommersted” med cykeltur, servering af morgenmad 
samt ”lagen”, og der kom flere mennesker end vi regnede med! 
 
Til Sct. hans deltog vi med bål arrangement + afsløring af pigen med negene, og igen kom der mange 
mennesker over 100 personer - godt at der bliver bakket op, samt stor tak til Thor Hilbrecht fra Banehuset 
som båltaler. 
 
Banehuset, borgerforeningen, idrætsforeningen samt elmegården fik gårdfest op at stå ved banehuset: 
Overskud på 10.000 kr. blev delt ud til gode formål for byen. 
 
Borgerforeningen støtter nye grupper i Sommersted bl.a. 
Pæn by Sommersted + belysning i Sommersted +øjne i Sommersted 
Grupperne er taget godt imod og har fået god opbakning – Borgerforeningen hjælper gerne økonomisk 
men grupperne må selv lave arbejdet. 
Pæn by gruppen har kontakt til kommunen - tak for dette 
 
Midlertidige grupper under borgerforeningens regi kan ansøge om støtte ved fonde mv. Normalt er 
problemet, at man skal have et CVR nr., som mange midlertidige foreninger selvfølgelig ikke har. 
. 
Asylcenteret: Borgerforeningen har ikke haft kontakt det sidste år. 
Vi er blevet kontaktet da nogle borgere har bekymringer - fremover vil vi henvise til kontaktgruppen for 
Asylcenteret 
 
Hængeparti med vogn med flag: Er på tålt ophold et sted i byen. 
Borgerforeningen har udstyr til udlån til andre foreninger indtil videre gratis. 
 
Kontingentet ændres så det er mere klart, hvad man betaler til! 
 
Hvad står på tapetet i det nye år: 
 
Lokal historisk forening: 150 år siden jernbanen blev startet 6 nov. 
Weekenden 5-6 november 2016 
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Pige med negene: Skal vendes med kommunen – om der er kommet en lygtepæl ekstra mv. pga. mange 
uheld, og så håber vi på den ikke bliver kørt ned igen. 
 
Regnskabsgennemgang var af Anders Kjær, og der er penge på kontoen, men vi opfordrer folk til at betale 
og støtte borgerforeningen, for der er mange udgifter: Reg. Nr. 9737 konto 0003362558 (Frøs Herreds 
Sparekasse) eller på Blomstertanken. 
Husk at oplyse Navn Adresse og gerne mailadresse. 
 
Vi er derfor rigtig glade for vores Sponsorer: Elmegården Sommersted bageri samt blomstertanken - tusind 
tak for jeres støtte! 
 
Hvad bruges pengene til?  
Julebelysning: Dårlig stand -udskiftning af lyskæder :6000 kr. 
Oplagt til søgning af midler mv. 
Jepsen arrangement: Underskud. 
Hjemmeside  
Sommersjov:  
Ting overtager efter festivalen: opmagasineret for 3500 kr./år 
Pæn by Sommersted: kr. 1800 
 
 
Derfor nye kontingenter satser: fordobling til 50kr 100kr 200kr. 
Forslag som undersøges: At det uddeleles sammen med aktiv Sommersted 
 
Blandt de få der var stemmeberettigede fordi de havde betalt kontingent blev både regnskabet og 
formandens beretning godkendt. 
 
Diskussion vedr. mobil pay. 
Nemmere at indbetale kontingent    
 
Vedtægtsændringer; §4 tilknyttes grupper af borgere der arbejder med projekter .... 
CVR nr. til at søge om støtte mv. 
Gerne bruge ressourcer på projekter - borgerforeningen er rammen! 
 
Forslag godkendt: 
 
Valg til bestyrelsen: 
Ja til Anders Mølbak Jensen - Anne Mette Nielsen og Erik Jacobsen 
 
Suppleanter: 
Robert Hansen og Rene Widding 
 
Bilags kontrollant suppleant  
Hans S. Jensen 
 
Rene Widding fra Øjne i Sommersted: tlf. anskaffet så man kan ringe til øjne i Sommersted hvis man bliver 
opmærksom på noget usædvanligt i byen. 
 
Referent Anders Mølbak d. 15.03.2016 
 


