
Generalforsamling Næsby-Tyvelse Gymnastikforening 2022 

25. februar 2022 

Valg af dirigent: 

Hans Hansen (Tyvelsevej 37) vælges som dirigent. Lisbeth Struck Jürgensen (Tyvelse Bygade 2) vælges som 

referent. 

Det konstateres, at der blev indkaldt til generalforsamlingen senest 14 dage før afholdelse og at regnskabet 

for 2021 ligeledes var offentliggjort på www.møllebæksalen.dk 7 dage inden generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen erklæres for gyldig.  

Formandens beretning: 

Formandens beretning gengives herunder i skriftlig form: 

”Tak for ordet – og tak fordi I er mødt op til årets generalforsamling. Ordet ”tak” kommer til at være temaet for 

årets beretning og danne rammen om de ting, jeg gerne vil berette om på vegne af hele bestyrelsen. Det gør 

det, fordi vi som forening har en del at være taknemmelige for. Så lad os kaste os ud i det og tage de mange 

”takker” fra en ende af.  

Det første tak skal selvfølgelig lyde til Malene og Karin for at stable dagens arrangement på benene og for at 

stege lækkert flæsk til folket.  

Det andet store tak på aftenens dagsorden skal rettes til alle jer, der har støttet foreningen under Corona ved at 

forny jeres medlemskab eller give en ekstra skilling i donation. Det er næsten ikke til at bære at skulle tale om 

Corona – vi er alle sammen trætte af at høre og tale om det – men det er ingen hemmelighed, at Corona har 

stillet os som forening i en utrolig vanskelig situation. Dels fordi vi i meget lange perioder ikke har kunne holde 

arrangementer for byen og jer medlemmer, som vi plejer – dels fordi vi heller ikke har kunnet leje huset ud til 

festlige begivenheder pga. forsamlingsloft eller deciderede forbud/nedlukninger som denne vinter bød på. 

Begge dele af normalt en vigtig del af foreningens indtægtsgrundlag, så uden de mange donationer vi har fået 

fra medlemmerne der for sidste års vedkommende udgør næsten 50% af overskuddet, er det ikke sikkert vi 

havde stået her i dag. Tak for det. Når vi nu er ved at takke for den støtte, der er vist foreningen, er det også på 

sin plads at rette en stor tak til Signe – der desværre ikke kunne være her i aften – for hendes mangeårige 

engagement i foreningen som medlem og formand. Signe og hendes arbejdsindsats har været et stort aktiv for 

Signe, og vi skylder hendes om forening stort tak for hendes tid i bestyrelsen. 

Aftenens tredje tak skal lyde for den store opbakning, vi som bestyrelse har mødt, når vi så trods alt HAR haft 

mulighed for at afholde arrangementer eller leje huset ud. Vi afholdte i efteråret en utrolig velbesøgt høstfest og 

en fællesspisning. Folk er troligt mødt op, har købt en ekstra øl med til sidemanden – og været meget flinke til at 

foreslå ting, vi som forening kunne afholde eller gøre for at få mere liv i huset. Et par yogainstruktører, blandt 

andet én her fra byen, har opsøgt os og fået en aftale i hus, så der nu er yoga heroppe både om tirsdagen og 

onsdagen. Og håndarbejdsklubben har genoptaget nørkleriet for fuld damp. Lad os fortsætte af dét spor. Og lad 

mig gribe muligheden for at sige, at vi har taget forslagene til os i bestyrelsen. Vi har en række planer i 

støbeskeen vedrørende arrangementerne her i huset, og fælles for dem er, at de i højere grad skal involvere og 

inddrage medlemmerne af huset – så vi sikrer at driften og afviklingen af arrangementerne i foreningen ikke kun 

hviler på bestyrelsens hænder, men at alle medlemmer der kan og vil få lettere ved at engagere sig og sætte ting 

i søen. Af tiltag vi kan nævne i aften er blandt andet, at kadencen for fællesspisninger sættes op til cirka 1 om 

måneden og bliver gratis – men til gengæld får de karakter af sammenskudsgilder hvor vi medbringer en ret 

hver  eller fælles madlavningsarrangementer og altså ikke som hidtil, hvor nogen – enten bestyrelsen eller en 

kogekone har lavet maden på forhånd. Derudover kommer vi til at køre med en frivilligliste for hhv. vedligehold 

og arrangementer, som man opfordres til at melde sig til hvis man har interesse i enten at svinge malerkosten 

eller planlægge arrangementer i foreningsregi. Morten er ansvarlig for vedligehold, Malene for arrangementer – 

så det er dem, man skal hive fat i – men vi kommer til at skrive mere og nærmere om det i et lille nyhedsbrev 

meget, meget snart. 

http://www.møllebæksalen.dk/


Det fjerde tak handler om tålmodighed. Der skal nemlig lyde et tak for tålmodigheden, mens vi har fået styr på 

den del af foreningen, der handler om vores lille, fælles ”udlejningsvirksomhed”. Sidst vi holdt generalforsamling 

forpligtede vi os som bestyrelse i fællesskab på, at der først og fremmest skulle styr på den del af forretningen 

der vedrører udlejningen af huset, så vi kunne sikre foreningens økonomi på længere sigt og så at sige sørge for 

at der var brød på bordet og lys i elpærerne. For det er nu engang fundamentet for, at vi kan udvikle foreningen i 

fællesskab og skabe et attraktivt fællesskab med Møllebæksalen som rammen. Regningerne skal betales, og det 

skal de også i tider, hvor byens beboere har ekstra travlt og ikke møder ligeså talstærkt op, eller i tider hvor der 

er færre børn i byen til at hoppe på trampolinerne til familiegymnastik. Det er en bunden forpligtelse at sikre, at 

stedet overlever og kan leveres videre til næste generation af Tyvelse-borgere. Når det så er sagt, har det ikke 

været en rejse uden bump på vejen. Ingen af os er eksperter i hjemmesideopbygning, så der har været 

henvendelser, der er gået tabt i en genstridig mailserver – og folk der har måtte tælle til ti og vente tålmodigt 

på, vi fik tid til deres henvendelse. Og vi har løbende måtte revidere lejekontrakten undervejs på grund af nogle 

meget uheldige oplevelser med fester, der gik helt over gevind og generede vores naboer. Det er naturligvis ikke 

meningen eller ambitionen med stedet, så derfor siger vi tak for tålmodigheden og jeres feedback, 

forbedringsforslag og dialogen, mens vi har rettet til. Vi må dog også konstatere, at tingene er ved at lysne. 

Kalenderen er godt fuld for foråret og indtil forsommeren, og vi har allerede nu lejeindtægter i kalenderen der 

beløbsmæssigt svarer til de samlede lejeindtægter for nogle af årene før Corona – og efteråret er stadig helt 

åbent for bookinger.  

Det bringer os videre til femte og sidste tak. Tak fordi vi kunne samles i aften og indvie Møllebæksalen i 

fællesskab efter januars indsættelsesindsats. I bestyrelsen brugte vi (og vores bedre halvdele) nogle uger i 

januar, hvor salen var tvangslukket pga. Corona, til endeligt at få malet selve lokalet og den tilstødende 

havestue og få sat ny, dæmpbar loftsbelysning op. Den gamle udsmykning af Møllebæksalen var i sin tid 

designet som et kunstværk som man kan se skitserne af ude i entreen, men over tiden var nogle af farverne 

blevet malet over, dele af figurerne forsvundet eller faldet ned, og generelt gjorde Salen ikke resterne af 

kunstværket nogen stor ære. Det var en skam. Man kan nok næppe kalde den nye udsmykning for et kunstværk, 

men snarere for en tiltrængt opfriskning, og vi er i bestyrelsen glade for at vi kunne mødes i aften og bruge 

anledningen til at indvie Salen og kigge fremad mod et nyt år – forhåbentligt uden coronanedlukninger – hvor vi 

i fællesskab kan få lov til at udvikle på den sjove del af foreningen. Nemlig den del der handler om at skabe 

glæde, sammenhold og fest i Møllebæksalen. I bestyrelsen glæder vi os til at tage hul på arbejdet.” 

Forelæggelse af det reviderede regnskab 

Kasseren for foreningen (Malene Sigrid Schmidt) fremlagde det reviderede regnskab og oplyser, at 2021 gav 

foreningen et overskud på omtrent 32.000 kr. inkl. medlemskaber og donationer, hvoraf sidstnævnte udgør 

cirka 11.000 kr.  

Der blev spurgt til de stigende energiprisers betydning for budgettet. Formanden oplyste, at der endnu ikke 

var kommet regninger med stigende priser, men at bestyrelsen overvåger situationen og vil overveje at 

hæve priserne for leje af Møllebæksalen i takt med de stigende elpriser.  

Revisorerne havde ingen bemærkninger til regnskabet.  

Behandling af forslag 

Formanden har ikke modtaget nogle forslag til behandling på generalforsamlingen.  

Bestyrelsen stiller forslag om, 3 bestyrelsesmedlemmer ekstraordinært vælges for 1 år, mens de sidste 4 

vælges for 2 år. Dette skyldes, at der ikke har været afholdt generalforsamling i 2021 foreningen pga. 

COVID-19, således at hele bestyrelsen er på valg ved generalforsamlingen 2022. Den ekstraordinære 

ændring af valgperioderne for denne generalforsamling har til hensigt at genskabe de forskudte 

valgperioder, der er nedskrevet i foreningens vedtægter (bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen 

og afgår hhv. 3 og 4 efter tur).  

Forslaget vedtages.  



Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Fra bestyrelsen genopstiller: Malene Sigrid Schmidt, Morten Aaskov, Lærke Ingerslev, Kenneth Kusiak, Karin 

Juul og Aske Hønborg.  

 

Line Juul og Signe Aspelin genopstiller ikke. Henrik Beining ønsker at genopstille som suppleant.  

Bestyrelsen har modtaget et kandidatur fra Githa Amstrup (Bavnevej), der ønsker at opstille til bestyrelsen.  

Bestyrelsen genvælges, Githa Amstrup vælges til bestyrelsen.  

Lærke Ingerslev, Karin Juul og Aske Hønborg genvælges for 1 år. Morten Aaskov, Malene Sigrid Schmidt og 

Kenneth Kusiak og Githa Amstrup vælges for 2 år.  

Valg af suppleanter 

Anders Jensen og Henrik Beining vælges som suppleanter til bestyrelsen.  

Valg af revisorer 

Frank Køhler modtager genvalg som revisor. Ervin Vallebo vælges som revisorsuppleant. 

 


