
Dagsordenen d. 15/3 2022 kl. 19 

 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Claus 

Referent: Lotte 

 

2. Formandens beretning til godkendelse 

Året 2021 var præget af corona. Byfesten var aflyst, som den store fest vi 

kender om sommeren, men vi valgte at afholde en byfest i mindre udgave i 

efterårsferien. Stor tak til alle deltagende både fra Dall Villaby, Ferslev og 

omegn for at deltage i den. Samtidig skal der lyde en kæmpe tak til alle vores 

sponsorer, som har stillet op. 

Byfesten i efterårsferien var med sildebord, børnedisco, damernes aften, 

oktoberfest og en udskudt generalforsamling. Her blev Lene Munk 

Christiansen valgt ind i bestyrelsen. Vi fik også en ny formand, da Claus 

Munk trak sig, og valgte at blive medlem. Bettina Korsgaard tog derfor over 

på denne tjans. 

Skt. Hans og juletræsfesten i 2021 valgte vi at aflyse, at der var stigende 

smittetal i sognet, men vi kommer stærkt tilbage i 2022. 

 

2.1 Vedtægtsændringer: 

Bestyrelsens formand, næstformand og kasserer kan alene og hver for sig 

tegne foreningen i økonomisk henseende, dog kan de ikke stifte gæld i 

foreningen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, og vi vil gerne ændre det til 

10 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer 

har alle stemmeret, og ved afstemning gælder simpelt flertal.  

I ulige år er der min. 3 medlemmer på valg. Vi vil gerne have det ændret til 5 

medlemmer (formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer). I lige år er der 

ligeledes min. 3 på valg. Det vil vi gerne have ændret til 4 medlemmer på valg 

(næstformand, kasserer og min. 3 bestyrelsesmedlemmer) 

Vedtægtsændringerne blev vedtaget. 



3. Regnskabsaflæggelse til godkendelse og fremlæggelse af 

budget 

Indtægter: 106.669,86 kr. 

Udgifter: 87.499,46 kr. 

Herudover har der været administrationsomkostningerne og finansielle 

omkostninger, hvilket gør, at årets resultat ligger på 7.769,91 kr. Dette gør, at 

vores egenkapital ligger på 80.738,02 kr. kr. 

Regnskabet blev godkendes. 

 

4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år i følge § 4 

Vi indstiller, at det fortsætter som hidtil.  

200 kr for et almindeligt kontingent og 400 kr er et udvidet kontingent. Ved 

køb af billetter til grisefesten inden 1 maj, kan man få rabat på dem. 

Det blev vedtaget. 

 

5. Behandling af indkomne forslag: 

Der er ikke kommet nogle ind. 

 

6. Valg til bestyrelsen efter reglerne i § 7 

På valg er Claus Munk (genopstiller), Esther Marie (genopstiller) og Karin 

(kasserer - genopstiller).  

Alle blev genvalgt. 

Nye medlemmer valgt ind i bestyrelsen: Jesper Mejlholm og Ahmed Al-

tahhan. 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Camilla Holst (genopstiller) som revisor. Der er genvalg til Camilla. 



 

8. Eventuelt. 

- Høvdingeboldturneringen burde være en del af byfesten 2022. Vi vil se, om 

vi kan finde kræfter i byen, der kan løfte denne opgave. 

- Få de lokale sportsklubber til at komme og reklamere for deres klub 

- Fodbold slutter d. 21/6. Afslutning kan være til byfesten 

- Der er lagt i støbeskeen til at få et puslingehold i fodbold op og stå. De skal 

også vide, at der er byfest. 

 


