
Generalforsamling for Vonge og Omegns Borgerforening 2022  

Torsdag d. 9.11.2022 kl. 19.30 i Vonge-Kollemorten Hallens cafeteria  

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent og referent  

2. Formandens beretning  

3. Kassererens beretning (inkl. Høstfest)  

4. Indkomne forslag  

- ændring af regnskabsåret, så det følger kalenderåret 

5. Valg af bestyrelsen  

6. Valg af revisorer  

7. Eventuelt  

 

Bestyrelsen består af:  

Formand Martin Kvist Petersen – ikke på valg i år  

Næstformand Nini Juul Jørgensen - Modtager ikke genvalg  

Kasserer Tove Kjeldsen – ikke på valg i år  

Sekretær Louise Parsberg Madsen - Modtager ikke genvalg  

Medlem Bering Henriksen - ikke på valg i år  

1.Suppleant Kathrine Frank - Modtager ikke genvalg  

2.Suppleant Åben  

 

Revisorer:  

Bent Olsen – modtager genvalg 

Marianne Nymann – modtager genvalg 

  



Referat af Generalforsamling 2022  

1. Kathrine Frank er ordstyrer, Tove Kjeldsen er referent  

2. Formanden fremlagde beretning som efterfølgende blev godkendt af forsamlingen  

3. Kassereren gennemgik det reviderede regnskab for 2022, som blev godkendt af forsamlingen. 

Gennemgang af regnskab for høstfest af Gitte og godkendt af forsamlingen.  

4. Indkomne forslag: Forslaget om flytning af regnskabsåret til at følge kalenderåret blev godkendt. Det 

betyder, at det kommende regnskabsår vil være 14 måneder. Vedtægter tilpasses. 

5. Bestyrelsesvalg 

Opstillere til bestyrelsen:  

Camilla Natbjerg Hansen 

Jakob Linnet Videbæk Nielsen 

Opstillere til suppleanter: 

Carsten Juul Andersen 

Anne Hansen 

Da der skal bruges 2 + 2 suppleanter, er alle valgt ind.  

6. Revisorerne Marianne Nymann og Bent Olsen blev genvalgt,  

7. evt.  

- Der blev forespurgt om vedligehold af stier i området. Erna oplyste, at kommunen har meddelt, at det 

er trampestier, som derfor ikke vedligeholdes. Kan evt. rejses om en ”giv et praj” til kommunen. 

- Der var forespørgsel om cykelsti fra Vogne til Tørring. Det var generalforsamlingens opfattelse, at det 

vil være meget vanskeligt at få en sådan prioriteret i Vejle Kommunes cykelstibudget, og der ikke vil 

være væsentlig synergi i forbindelse med anlæggelse af fjernvarmeledning mellem Vonge og 

Kollemorten. 

- nye aktiviteter blev drøftet i forhold til VOB, såsom: ”Fed fredag” for børn, børnedisko, børne MGP, 

Tour de Vonge, Kagebord, LAN party. Lidt god inspiration til den nye bestyrelse. 

 


