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Deltagere: 

Hans J. Jacobsen - HJJ  

Rune Degn Pedersen - RDP  

Thomas Fogtmann Sørensen - TFS  

Janni Krusborg - JK  

Bettina Qvistgaard Pedersen – BQP  

Michael Nielsen - MN 

Channe Nielsen - CH  

Allan Bundesen – AB 

Hans Jørgen Mortensen – HJM 

Afbud: 
 
 
Thomas Sørensen  
Bettina Pedersen . 
 

Ingen afbud: 
 
 

1.Valg af ordstyrer 

Bestyrelsen foreslår Jørgen Uhre Larsen  

Jørgen Uhre Larsen er valgt som ordstyrer  
 
Indkaldelsen til generalforsamlingen er indgivet i tiden ift. vedtægterne – er været på hjemmesi-
den og i uge avisen varde.  

2.Valg af referent og stemmetællere 
 

Michael Nielsen valgt til referent  

3.Bestyrelsens beretning 
- Janni Krusborg med info om Alslev aftenskolen 

Årsberetningen fra Alslev Sogns Borgerforening – GODKENDT  
 
Vi startede året 2017 med stor udskiftning i bestyrelsen, men fik heldig-
vis indhentet nogle kompetente kræfter ind i foreningen. Det er nu an-
den gang der på 2 år er forholdsvis stor udskiftning i bestyrelsen i Alslev 
Sogns Borgerforening.  
Det er vigtigt at pointere desto flere udskiftninger der er i bestyrelsen jo 
svære vil det blive at drive nogle nye og større opgaver i Borgerfor-
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eningsregi. Vi har derfor stor tiltro til at de nye kræfter at bidrage posi-
tivt til udviklingen af Alslev Sogns Borgerforening, så vi kan komme igen-
nem de næste par år uden yderligere udskiftninger.  

 
Søren Madsen valgte medio 2017 at meddele den øvrige bestyrelsen at 
han ønskede at trække sig med øjeblikkelig virkning, og derfor genopstil-
ler Søren Madsen ikke. Det var en stor mundfuld for den øvrige besty-
relse at Søren havde valgt at trække sig fra bestyrelsen, og at der samti-
digt sad så mange nye í bestyrelsen. Det gav en mavepuster af det helt 
store da man nu skulle stå på egne ben i forhold til det Søren var med-
virkende i. Hans Jørgen Mortensen blev i denne sammenhæng konstitu-
eret formand for Alslev Sogns Borgerforening.  

 
 
 

I forhold til sidste årsberetning vedr. udgivelsen af Alslev Posten, så er 
denne udgivelse lagt i graven af folkene bag Alslev Posten og dette er 
selvfølgeligt ærgerligt.  

 
Derfor har vi forsøgt at bringe noget mere liv i Alslev.dk som der blevet 
nydesignet og gjort mere overskueligt, så vi på denne måde kan forsøge 



Dagsorden til generalforsamling den. 05.03.18 kl. 18:00  

I Alslev Forsamlingshus   
 

Side 3 af 14 sider 

at samle alt vedr. Alslev et sted. Alslev Sogns Borgerforening tog inve-
stering på knap 12.000 kr. for at få lavet Alslev.dk noget mere moderne 
og tidsmæssigt, og tilbagemeldingerne lyder da også på folk er godt til-
fredse med hjemmesiden.  

 
Udviklingsplanen 2021 

 
Der findes i udviklingsplanen for Alslev mange gode initiativer som der 
skal arbejdsvidere med, her kan vi bl.a. nævne Alslev Engpark. I Borger-
foreningen har vi være behjælpelig med at ansøge om midler til etable-
ring af Engparken, hvilket har betydet at SE Vækstpuljen i slutningen af 
2017 bevilligede hele 75.000 kr. til Engparken. Det betyder at der nu ar-
bejdes ihærdigt med at kunne påbegynde selve arbejdet med Engpar-
ken i den kommende tid.  Dernæst skal det siges at Borgerforeningen 
også har ansøgt Varde Kommuner om knap 45.000 kr. i tilskud til Alslev 
Engparken, her forventes svar medio marts om de 45.000 kr. bevilliges.  

 
Når Engparken er færdig gjort vil der blive arbejdet videre med flere af 
de gode ideer fra udviklingsplanen, således vi kan sikre at der kommer 
til at ske noget i byen de næste par år! Det er dog vigtigt at frivilligheden 
melder sig på banen i denne sammenhæng. Alslev Sogns Borgerforening 
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kan og vil ikke løfte alle opgaverne selv, da det også kræver lokalt enga-
gement udover de siddende bestyrelsesmedlemmer.  

 
 
 

Møder med Kommunen og ABV (Arbejdernes Boligselskab Varde)  
 

I 2017 havde Alslev Sogns Borgerforening flere henvendelser til Varde 
Kommune og et møde lokalt med Plan & teknik omkring ønsker til for-
bedringer i byen. Alslev Sogns Borgerforening har kæmpet og kæmper 
stadig en kamp om at få lys til gang/cykelstien bag boldbanerne. Når 
mørket falder på kan man knap nok færdes på stierne omkring boldba-
nerne, samt muligheden for at vores skolebørn kan benytte stien til 
skole i de mørke dage er næsten ikke eksisterende.  
 
Møde ved ABV ift. vores ønske om at få flere lejeboliger til Alslev, her 
havde vi tidligere på året et møde med ABV som var positive over for 
vores ønske. Vi skulle hver især påvirke de instanser hvor det kunne 
være muligt at få indflydelse fra. Det hele afhænger af Varde Kommune 
som sætter begrænsninger for hvor boligselskaberne må bygge lejeboli-
ger.   
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Fundraising 

 
Siden SE bevilligede tilskud til Alslev Engpark har det givet blod på tan-
den og man vil fremadrettet i borgerforeningen ansøge i alle relevante 
puljer for at få midler til nye projekter. Økonomien i Borgerforeningen 
er sund, men har også sine begrænsninger da mange af de ønskede pro-
jekter er forholdsvis dyre. 

 
Derudover vil man ligeledes begynde at søge i alle relevante kommunale 
puljer som der er tilgængelig, og som man ikke tidligere har benyttet sig 
af.  

 
Skt. Hans  

 
Borgerforeningen afholdte igen i 2017 Skt. Hans hvilket igen var et ok 
tilløbsstykke for mange, men man kan vel altid ønske sig at flere deltog i 
dette fællesarrangement. Båltalen blev afholdt af Borgmesteren Erik 
Buhl hvilket på betegnes som er rent scoop! Arrangementet forløb uden 
problemer og må betegnes som en tradition   
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Jul i Alslev  
 

Der blev igen i 2017 husstandsomdelt en folder med alle begivenheder 
for julen, i hvert fald dem vi var bekendte med. Det er altid svært at 
samle det hele et sted når man ikke bliver informeret om hvad der sker 
fra alle foreninger tidsnok til at rette i folderen. Vil sige at det er yderst 
vigtigt at denne folder stadig bliver husstandsomdelt da mange ikke 
nødvendigvis benytter sig af Facebook eller computer generelt.  

 
Banko:  

 
Der blev igen i 2017 afholdt 3 x banko spil i forbindelse med julen i  
Alslev, som igen var velbesøgt og bestemt en tradition man ønsker at 
forsætte med. Disse arrangementer var lidt anderledes da vi i borgerfor-
eningen manglede de tidligere bærende kræfter i forbindelse med disse 
arrangementer, men det lykkedes at få dem alle vel overstået.  
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Juletræstænding:  
 

Endnu en begivenhed der ingen ende vil tage, et tilløbsstykke uden lige! 
Den foregår som vanligt fredag før første søndag i advent og igen i år var 
forsamlingshuset fyldt til sidste plads. Julemanden var igen i år at finde 
og mange håbefulde børn var mødt op – forsamlingshuset var igen fyldt 
op, her kunne man godt have ønsket sig et større hus   
 
Jule i skoven d. 24.12.17  
 
Traditionens tro blev der igen afholdt jule hygge i Dinnesens Skovpark, 
her kunne børn og andre møde julemanden og hans ”rensdyr”. Jule-
mands arrangementet er i sidste mange år arrangeret af June Sørensen, 
dog har hun valgt at sige at 2017 var det år hun skulle stoppe på toppen 
og vi vil takke June mange gange for hendes arrangement i disse år. Bor-
gerforening vil i 2018 stå for arrangementet i samarbejde med en ny ” 
samarbejdspartner”  
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Udviklingsrådet  
 

Udviklingsrådet har ikke så meget i Alslev i år, ud over at give til  
borgerindragende aktiviteter og støtte op om projektet broforbindelsen 
over Varde å - et projekt der også vises interesse for af Pro Varde samt 
Business Region Esbjerg.  
 
Trafikudvalget:  

 
Som nævnt tidligere er der blevet arbejdet på nogle byportaler som der 
skulle stå på indfaldsvejene til Alslev! Der er nu sat en deadline for hvor-
når der skal være en afklaring omkring disse skilte, og de vil hurtigst 
muligt blive opsat herefter såfremt der ikke er fundet en endelig afkla-
ring på at overtage nogle eksisterende byportaler fra en nabo by. 

 
Her til skal det ligeledes nævnes at der arbejdes i Borgerforeningen på 
evt. indkøb af printer der kan printe A1 skilte til disse byportaler. Denne 
investering vil være alle pengene værd da plakater af denne str. ca. ko-
ster 400 kr. pr. stk.  
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Der arbejdes ligeledes på opsætning af nogle informationsskærme i 
Brugsen, disse skærme skal vise reklamer, relevante informationer fra 
diverse foreninger vil blive vist på denne skærm.  
Yderligere informationer tilgår  
 
 
Legeplads v. Merkurvej  
 
Det arbejdes ihærdigt på at der kan blive etableret en ny legeplads på 
det grønne areal ved Merkurvej. Der vil blive søgt penge til legepladsen i 
forskellige fonde, her var vi fået afslag af Real Dania, Nordea Fonden og 
SE Vækstpuljen. Arbejdsgruppen består af 2 lokale ildsjæle som arbejder 
ihærdigt med gennemførelsen af denne store opgave. Her er borgerfor-
eningen blot med på sidelinjen.  
 
Vi afventer nu svar retur fra Poul Erik Bech fonden  

 
Stierne omkring Alslev  

 
Rune og Allan benytter jævnligt muligheden for at komme rundt i Alslev 
på stierne og opsætte nye pæle såfremt nogen skulle være i stykker el-
ler blot kræver vedligehold. Fremadrettet kunne man måske overveje at 
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promovere disse stier noget mere, da det er en fantastisk natur vi har 
omkring Alslev.  

 
 
 

Medlemstal  
 

Medlemstallet i Alslev Sogns borgerforening steget fra 2016 til 2017 
hvilket må siges at være positivt. Der er pt. 180 betalende medlemmer, 
men ud af knap 650 husstande kunne dette tal godt være højere. Vi vil 
derfor i 2018 arbejde på at medlemstallet kommer til at stige yderligere 
da hvert et betalende medlem er vigtigt for borgerforeningens virke og 
mulighed for at udvikle byen yderligere. Vi fik bl.a. derfor også Mobile 
Pay som ny betalings mulighed i 2017, og det viste sig at være en god 
ide da over 80 % af alle indbetalinger blev foretaget via Mobile Pay.  
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Bestyrelsen 
 

Grundet mange nye medlemmer i bestyrelsen blev der i 2017/2018   
afholdt 8 bestyrelsesmøder hen over året og sideløbende blev der af-
holdt mange små møder op til hvert enkelt arrangement.  
 
Årsberetningen aflagt af Hans Jørgen er blevet GODKENDT  
 
Alslev aften skole  
 
Janni krusborg kommer med en beretning om aftenskolen inkl. regnskab 
– se mere på alslev.dk  
 
Et lille underskud på 1.600 kr. i Alslev aften sklolen – dette skulle gerne 
med tiden ændre sig, da det er vigtigt at holde liv i aften skolen.  
 
Der vil blive arbejdet på flere forskellige typer af kurser.  
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Bemærkninger til formandsberetningen  
 

- Alslev Sogns Borgerforening blev rost for dets arbejde  
- Der blev fra forsamlingen spurgt hvad Borgerforeningen holdning 

var til samarbejdet med Varde Kommune – Her måtte vi medgive 
at det ikke altid er nemt at samarbejde med Varde Kommune, men 
fremadrettet vil vi gøre endnu mere for at holde varde kommune 
til ilden.  

- Det blev ønsket at trafikudvalget skulle kigge på muligheden for en 
svingbane ved Hjerting Landevej ind mod Alslev.  

- Det blev ligeledes ønsket julebelysning i Alslev, dette bliver der i 
forvejen arbejdet på og dette arbejde vil forsætte  

- Aftenskolen blev forslået at lave kortere kurser 
- I regnskabet vil der komme til at fremgå at 75.000 kr. er dedikeret 

til Alslev Engpark – midler fra SE Vækstpuljen  
- Ligeledes vil det komme til at fremgå at der stadig henstår midler 

til byportaler.  
- Salg af skov aktier kunne godt promoveres bedre end hidtil, her 

kunne man evt. lave en samlet opkrævning på både kontingent og 
skovaktiver   
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4.Kassererens regnskabsaflæggelse   
 

REGNSKABET ER GODKENDT OG KAN FINDES PÅ ALSLEV.DK  

5. Fastsættelse af kontingent  
 
- Bestyrelsen foreslår uændret takster 150 kr. pr. 
husstand – 80 kr. for pensionister  
 

VEDTAGET – INGEN ÆNDRINGER  

6.Indkomne forslag  - Skovparken vil gerne have en regnskabsoplysning tilsendt 2 gange årligt – 1 marts og 1 
sept. – Dette blev godkendt  

7. Valg af bestyrelse  
 
 
På valg er:  
 
Søren K Madsen – Genopstiller ikke  
Channe Nielsen – genopstiller for 1. år periode  
Thomas Fogtmann – genopstiller   
Hans Julius Jacobsen – genopstiller  
 
Bestyrelsen forslår til bestyrelsen:  
 
Michael Nielsen  
 
Suppleanter på valg:  
 
Bettina Quistgaard Pedersen – genopstiller  
Allan Bundesen – genopstiller  
 
 

 
 
Channe valgt 1 år  
Thomas Sørensen – 2 år  
Michael Nielsen 2 år  
Hans Julius Valgt for 2 år  
 
Michael Nielsen valgt til bestyrelsen  
 
 
 
 
 
 
 
Begge blev genvalgt  
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8. Valg af revisor  
Susanne Østergaard - er på valg  

Susanne Østergaard genvalgt  

9. Eventuelt   
 
Byfesten blev kort præsenteret  
 
Byportaler blev drøftet og pengene henstår til fremtidigt brug  
 
Evt. adgang til alslev.dk til andre foreninger der ønsker at fortælle om deres aktiviteter – 
der vil blive arbejdet på en løsning til de andre foreninger.  
 
Der blev diskuteret om hvorvidt alle foreninger igen skulle forsøge at få lavet en samlet 
kalender over alle aktiviteter i byen.  
 
 
 
 
 

  

For referat:  


