
 

1 

 
 

Stiftende generalforsamling 

torsdag 8. februar 2018  

 

Referat 

 
Omtrent fyrre personer med interesse i lokalområdets udvikling var mødt frem til 

stiftende generalforsamling af Søndersognenes Borgerforening. Generalforsamlingen 

fandt sted i konfirmandstuen ved Søndbjerg Præstegård kl. 19:00.  

 

Generalforsamling var indvarslet med både opslag, flyers til områdets husstande og 

en annonce i Thylands Avis 31. januar d. å. Desuden var der reklameret på 

hjemmesiden uglev.dk og på Facebook. 

 

Holger Qvist bød velkommen, hvorefter ’Blæsten går frisk over Limfjordens vande’ 

blev sunget.  

 

Valg af aftenens dirigent faldt på Louise Brusgaard.  

 

Bestyrelsesmedlemmerne af de nu forhenværende Søndbjergforeningen og Uglev og 

Omegns Borgergruppe havde på forhånd udarbejdet et forslag til vedtægter for en ny 

borgerforening. Vedtægtsforslaget var forlods gjort tilgængeligt på hjemmesiden 

uglev.dk og blev omdelt til de fremmødte.  

 Chr. Birkebæk gennemgik vedtægtsforslagets væsentligste træk. Blandt andet blev 

fremhævet, at foreningens officielle navn er Søndersognenes Borgerforening 

Thyholm; i daglig tale blot Søndersognenes Borgerforening.  

 Vedtægtsforslaget blev suppleret med en tillægssætning under § 10, stk. 1, 

dagsordenspunkt 7, med følgende ordlyd: “Det enkelte bestyrelsesmedlem vælges af 

generalforsamlingen for ét år.”  

 Herefter blev vedhæfterne enstemmigt vedtaget og gjort formelt gældende.  

 

Kontingentet blev berammet til 150 kr. for en husstand, 75 kr. for enlige.  

 

Antallet af bestyrelsesmedlemmer er ifølge vedtægterne variabelt, således at det på 

fremtidige generalforsamlinger kan justeres til hhv. 3 (minimum), 5 eller 7. 

Generalforsamlingen vedtog, at det optimale antal af bestyrelsesmedlemmer for 

nuværende er 5.  
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Dernæst fulgte valg til bestyrelsen: Sigrid Tarp, Erik Burmølle Knudsen, Holger Qvist, 

Louise Brusgaard og Chr. Birkebæk. Bestyrelsen konstituerer sig ved foreningens 

første bestyrelsesmøde 19. februar.  

 Som suppleant til bestyrelsen valgtes Niels Kallestrup.  

 Valg af revisorer faldt på Tanja Andersen og Uffe Appelon Petersen, som forud for 

generalforsamlingen havde givet tilsagn.  

 Som revisorsuppleant valgtes Lise Larsen med akklamation, men da hun ikke var til 

stede ved generalforsamlingen, blev det vedtaget, at bestyrelsen spørger hende og 

om nødvendigt har mandat til at finde frem til en anden.  

 

Den nyvalgte bestyrelse noterede med tilfredshed en ligevægt i sammensætningen 

både geografisk, køns- og aldersmæssig. Ligeledes blev de respektive, tidligere 

borgerforeningers indsats anerkendt, mens det blev slået fast, at formålet herfra er at 

fortsætte i samme positive ånd, men nu med forenede, styrkede kræfter.  

 

Sluttelig takkede dirigenten for god ro og orden, mens det var muligt for de 

tilstedeværende at melde sig ind i den nystiftede borgerforening.  

 

Efterfølgende fulgte et par timers hyggeligt samvær med smørrebrød fra Oddesund-

cafeteriet.  

 

Som en kuriositet kan nævnes, at bestyrelsesmedlemmerne i den tidligere Uglev og 

Omegns Borgergruppe af egen lomme har ladet fremstille en mindekuglepen til 

foreningens mangeårige formand Lejf Lykke som tak for vedholdende ihærdighed.  

 

9. februar 2018, ref.: Chr. Birkebæk 

 

 

 

 


