
Generalforsamling den. 04.03.19 kl. 18:00 I Alslev 
Forsamlingshus 

 

1. Valg af Ordstyrer 

Bestyrelsen foreslår Søren Byskov, det er vedtaget 

 

2. Valg af referant og stemmetæller 

Charlotte Ibsgaard - vedtaget 

 

3. Bestyrelsens beretning, ved Michael Nielsen 

Michael har skrevet 8 sider, lover dog ikke at læse dem alle.  

2018 har for Borgerforeningens vedkommende bestået af mange projekter og 
nye ting. BF laver ikke altid synlige projekter, men noget som gavner byen.  

Hjemmesiden forsøger BF at holde opdateret, men dette passes på frivillig 
basis. Men dette forsøger BF at blive bedre til at holde opdateret.  

Info skærmen i Brugsen har fået sin ”dåb”.  

Vi har modtaget 75.000 kr til forskønnelse af områderne, de første penge er 
brugt på bla. Kælkebakken. Senere skal der også bruges penge på Engparken.  

I 2019 vil der blive afholdt et borgermøde, hvor der kan stilles forslag til nye 
projekter i Alslev.  

Dialog med Varde kommune omkring lys på stierne, dette har været på tale i 
flere år. Dette er vedtaget omkring januar 19, at der bliver afsat omkring ½ 
million kr til at få dette lavet. Det forventes færdigt 1/7 2019.  



Nedrivningspulje; Huset overfor Brugsen ønsker man at gøre noget ved. Men 
da beløbet til nedrivningen er mindre end det huset koster, vil man gå i Dialog 
med ejeren.  

Skt. Hans blev afholdt, dog hæmmet af afbrændningsforbud. Men alligevel 
god opbakning.  

Alslev byfest, stor succes. BF håber August 2019 bliver i byfestens tegn.  

Julen: Banko – Succes. Juletrætændning, her kom knap så mange som håbet. 
Men fin opbakning. Juleaftens dag i Skovparken, god opbakning her også.  

BF er i gang med at kigge på svingbane ved Forumvej. Svingbane ved begge 
kryds ind mod Alslev, foreslås af fremmødt. 

Læs gerne formandens beretning under ”Formandens Beretning” 

Alslev Aftenskole – Janni Krusborg 

Har haft 11 tilbud udbudt. Der udbudt både nye og ”gamle” kurser. Der har 
været god tilslutning til de forskellige kurser og workshops.  

Enkelte kurser har måtte aflyses pga få for tilmeldinger. Men flere nye kurser 
er blevet gennemført.  

Der ikke udbudt sprogundervisning i år, da der ikke kunne findes undervisere.  

Programmet har fået stor ros.  

Anne Katrine og Janni arbejder videre og vil præsentere nye kurser og 
workshops.  

4. Kasserens regnskabsaflæggelse 

Aftenskolens regnskab 

Aftenskolen har generet et lille overskud, hvilket også er meningen da 
Aftenskolen ikke skal give større overskud.  

 



Borgerforeningen 

2018 er der et lille kontingent fald, dette kan dog indhentes ved nogle der har 
indbetalt i 2019.  

Channe fortæller kort om de forskellige udgifter. Der er et underskud, men 
der er hensatte midler til Byportal og Engparken.  

Regnskaberne er godkendt.  

5. Indkomne forslag 

- Tilbud om administration af alslev.dk samt infoskærmene  

BF har ikke været tilfreds med måden infoskærmene har kørt på.  

Albert der har en IT virksomhed,  har tilbudt at ”styre” info skærmene.  

Der vil komme endnu en info skærm i Hallen. Her er der klare retningslinjer 
fra IFV, hvad der må være på disse skærme.  

6. Forslag fra Bestyrelsen 

Ændring i kontingent – nedjusteres for pensionister fra 80 til 75 kr. / 
Fastholdelse på 150 kr. pr. husstand – Dette gøres i håbet om at flere 
pensionister indbetaler.  

Forsamlingen er enige om nedsættelsen.  

7. Valg af Bestyrelse 

På Valg 

Hans Jørgen Mortensen – Modtager genvalg 

Rune Degn Pedersen – Modtager genvalg 

Janni Krusborg – Modtager genvalg  

Charlotte Ibsgaard – Valgt som kasser 



Allan Bundensen – Genvalgt som suppleant 

Christina Brix – Valgt ind som suppleant 

8. Valg af Revisor 

Alice Matras – Valgt 

9. Eventuelt 

GDPR – Skal der være fokus på.  

Overskuddet fra Byfesten diskuteres. Disse blev tidligere ”øremærket” til 
byportaler. De ting man ønsker at lave ved byen koster mere end 
overskuddet. Derfor blev pengene brugt på info skærme i stedet.  

BF lyttede til hvad andre der havde erfaring med infoskærme, og indkøbte 
skærm efter dette.  

Hans Jørgen og Hans Jørgen har haft en snak med kommunen omkring 
synliggørelse af byggegrunde til salg.  

Parkeringsplads for enden af Irisvej, inde på græsbanerne. Dette skal bruges i 
forbindelse med når skovparken bruges, eller ved fodbold.  

Der blev indsendt ønske d.d. Måske man skulle overveje at købe jord længere 
ud mod Hjerting Landevej bag ved Skovparken.  

 

 

 

 

 

 

 


