
Referat af borgerforeningsmøde d. 9/11-2022

Dirigent: Asbjørn Bjerre 

Referent: Karen Margrethe Glass

Valg af dirigent og referent. 

Asbjørn Bjerre blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Karen Margrethe Glass blev valgt som referent.

1. Formandens beretning
Hans beretter om det seneste år. 
Banedanmark gav tilladelse til afholdelse af Byfest på parkeringspladsen ved banearealet og 
kvitterede ”go` fest” i svaret. 
Der er 156 medlemmer i Laven borgerforening. 
Juletræet i 2021 blev fældet af 4 personer. Frank Møller var julemand. Frank Møller og 
Anne Lund lavede slikposer til børnene. 
Nytårskur for seniorer over 60 blev aflyst på grund af Corona d. 19-02.2022
Flagstangen på søpladsen skal skiftes inden for en overskuelig fremtid på grund af råd. 
Fastelavns festen blev afholdt og gik godt. 
Påskejagten planlagt af Olivia Fruelund blev afholdt. Det var en succes. Arrangementet blev
betalt af borgerforeningen. 
Laven borgerforening skifter bank. Jyske bank ville have penge for hvert bestyrelsesmedlem
samt de skulle indlevere personlige oplysninger. Der er derfor lavet et bank skifte til 
Sparekassen Nordjylland. 
Sct. Hans blev afholdt. Politiker Johan Brødsgaard fra Silkeborg kommune var båltaler. Stig
og Lene Tofteberg serverede hjemmelavet hyldecidre. 
Bookingsystemet til reservering af både, stole, telte og borde fungerer. Der er indkøbt 40 
ekstra stole. Man skal reservere borde og stole hver for sig. 
Sommerfesten 2022: loppemarkedet og fodboldturnering blev aflyst. Alling og Tørring 
kunne ikke stille med et fodboldhold.  Familien Fruelund var ansvarlig for baren. Kristian 
Skon-don var D.J. 
Æblepressedag hos Rikke og Michael Jacobsen. Vi lånte et æblemosteri hos ciderlauget i 
Laven og Jacob Boisen pressede æbler for os hele dagen. 
Nyt arrangement i Laven: Halloween. Alle husstande med et græskar med lys i får besøg af 
børn. Vi havde besøg af en foodtruck i to timer, hvor der kunne bestilles mad. Der blev givet
underskudsgarenti på 3500kr, hvilket ikke blev nødvendigt da arrangementet løb rundt. 
Skurvognen på sø pladsen blev sat i stand og malet i en grøn farve. 
Hans vil forsøge at arrangere et nyt arrangement for borgere over 60+
Gåtur i efteråret blev aflyst. Der bliver arrangere en ny travetur af ukendte stier i området (8-
10km) for nye og gamle beboere i området.  
 

2. Kassernes beretning ( se bilag)
Revisor har gennemset regnskabet. 200,-for husstande/ 100,- for enlige. Der er kommet 
32000,- kr. i indtægter. Overskud i foreningen på 12000,-kr. Der er en diverse post på 



regnskabet. Dette handler om, at Laven Borgerforening ikke har haft adgang til bankkonto 
hele året, med baggrund i ændrede bankregler. 
Niels foreslår, at depositum til nøgler til bådskuret, ændres til køb af nøgler. Dette er 
nemmere regnskabsteknisk. Laven Borgerforening tager en beslutning på et kommende 
møde. Man skal være medlem af enten Laven-Linå idrætsforening eller Laven 
Borgerforening for at have nøgler til bådskuret. 
Anne Mette Unden kommer med forslag om Borgerforeningen skal lave et CSR regnskab. I 
et CSR-regnskab gør den enkelte virksomhed miljøpåvirkning. Dette beslutter 
Borgerforeningen på et kommende møde. 
- Regnskabet blev godkendt. 
               

3. Ændring af vedtægter
Der lavet en ændring i vedtægterne ift.. § 11. Formanden og kasserer tegner foreningen. 
Dette er nemmere ift. banken. 
- Forslaget blev godkendt.    
           

4. Forslag fra bestyrelsen.
Borgerforeningen indstiller til uændret kontingent. 200,-kr husstande og 100,- enkelt 
personer. Kontingent forfaldet d. 01.08. Det skal skrives adresse, for at blive godkendt i 
borgerforeningen. 

5. Bestyrelsesmedlemmer
Der skal være 5-6 medlemmer i bestyrelsen. Hans Pedersen og Daniel Hanzelmann blev 
genvalgt. Kaj var ikke på genvang. Ingen nye medlemmer på valg. 

6. Valg af revisor
- Flemming Würtz og Asbjørn Bjerre blev genvalgt som revisor. 

7. Indkomne forslag 
Anne Lund stiller forslag om indkøb af jolle med elmotor. Borgerforeningen har en jolle 
som er meget tung og vanskeligt at vende om og skubbe ud i søen. Prisforslag 15500,-kr. 
Anne Lund har undersøgt og fået tilbud på en elmotor på 4200,-kr plus batteri til 1000,-
Der kom flere forslag om indkøb af  både: En solcellebåd, ansøgning om en friplads til både 
ved kommunen. Borgerforeningen har på et tidligere møde talt om indkøb af luftruller og et 
regn overslag til den gamlebåd. Bestyrelsen arbejdet videre med indkøb og prisforslag til 
bådindkøb. Det besluttes at borgerforeningen må hæve beløbet over 32400,- således at der 
ikke skal indkalde til ny generalforsamling. 
- Indkøb af ny jolle med motor blev vedtaget. 

8. Eventuelt
 


