
Generalforsamling i Egebjergklubben den 27. februar 2020

1. Valg af dirigent
Christian Sørensen blev valgt med akklamation.

2. Formandens beretning (se separat dokument):
Tak til fælleshuset gave og der er nu købt blomster til pyntning af lokalet.
Fra august-september vil de to blade Egebjergbladet+Egebladet blive samlet til et fælles blad. Se 
under evt). 
Til sommer vil der forhåbentlig blive nogle aftener til at se EM i fodbold.

3. Regnskab 2019 v. kassereren.
Nogle annoncører ophørt, så der er færre reklameindtægter. Vi skal have fundet nogle nye.
Midsommerfest gav lidt underskud da vi havde nyt koncept og klubben gav flute og kartoffelsalat.
Regnskabet blev godkent med akklamation.

4. Der var ingen indkomne forslag.

5. Budget 2020
Mobilepay koster nu 49kr/md + 75 øre per transaktion. Mobilepay anvendes en hel del.
Bladet budgetteret efter bedste evne. Økonomi  er fremover delt med fællesvirke, så vi hver betaler 
vores del i forhold til oplag.

Driftbudget for 2020 er blevet billigere da fælleshuset har sat lejen lavere for 2020.
Der var noget diskussion om luksus ”kaffe” maksiner, men dette kræver mere 
vedligehold/rengøring og skal flyttes om i baglokalet når det ikke bruges. 

6. Valg af bestyrelse og revisorer.
Bestyrelse: Ingen ekstra kandidater meldte sig, opstillet:
Frank Damgaard, Marie H. Sørensen, Birgitte Skottfelt, Kristine Boss Skårshøj.
Alle blev genvalgt med  akklamation.

Suppleanter opstillet: Rikke S. Ravnsgård, Mette H. Pedersen, Lauge Kellerman og Nina 
Caspersen. Alle genvalgt med akklamation.

Revisor Jørgen Bragge genvalgt med akklamation. 
Som suppleant valgtes Lone Tegner, også med akklamation.
 
7. evt.
Kassereren: Nu er der indkøbt blomster/planter der ikke skal vandes, og de gamle planter har fået 
nyt jord.
Vedr. bladøkonomi: Vi modtager 15kr per grundejer (fremover bliver det for 6 x blad per år, noget 
større blade). Der er vist meget få der brokker sig over beløbet. 
Annoncepris bliver højere per blad da større oplag, men færre blade per år. Annoncører er positive.
Navnet på bladet vil fortsætte som Egebjergbladet.

Mette P. (redaktør):
Fremover bliver hele bladet i farve, samme kvalitet, måske pænere.
Det ”nye” blad i A5 format og navn ”Egebjerg”-bladet.  (børneside som dobbeltside i midten)
En af grundene til nedskæring i antal blade er også at der ikke er nok artikler til bladet. Så en 
opfordring til alle,  skriv til bladet !



Vedr. arrangementer: Alle vil fremover via bladet få information om alle arrangementer, også dem 
der kun er til Egebjergklubbens grundejerforeninger. 

Daniel (formanden) svarer på spørgsmål: Bladbudene er forsikret, også for alle bude i det ”nye” 
blad.
Jan Tegner: Oprindelige var der mange der kom til torsdagstræf, inkl. der blev lavet håndmadder, og
der var kø til at spille klaver og dartspil.  Opfordrer til at finde  ideer til indhold torsdag aftener.

Bestyrelse: Vi har jo dartspil, og har forsøgt med brædtspil-aften, men meget få dukker op.
Mette P. (redaktør): der kommer dog mange til arrangementer, bla. familiespisning, fastelavn, Skt. 
Hans sommerfest.
Marie S.:   Evt. fremover  måske to gange familiespisning per måned, hvis der kan aktiveres flere 
hjælpere og kokke fra det ”nye” Egebjerg. Det skal ikke være Egebjergklubbem der laver det hele.
Birgitte S.: Sangaftener er godt besøgt, og Ole vil gerne spille fast (+ evt. en ekstra musiker).
Kristine : Der skal være aktivitet til torsdagstræf, der kommer ikke altid nogen hvis det ikke er 
annonceret. Ambitionen er at der skal være noget at komme til ved torsdagstræf/cafe.
Pernille S.:  Evt. en ide at lave forårsfest og lign med indkøbt mad udefra og så en dyrere billet.

Jan T.: kontakt interesseforeninger og se om de var interesseret i at lave noget om torsdagene. Evt. 
efter fodbold?, eller andre der er aktive i sport og kunne komme forbi bagefter om torsdagen?
Mette P.: En god ide at kontakte interesseforeninger evt. lave en torsdag med ”rekruttering”.
Marie S.: evt. foredragsaften, men ingen ide til gode foredrag til rimelig pris.
Mette P.: direkte kontakte enkeltpersoner i foreningerne.
Bjørn : vedr. foredragsaften, der SKAL komme mange inden man inviterer.

Frank D.: forslag til nabohjælp-aften. 
Bjørn: forslag til hjertestarter aften.

Dirigenten takker forsamlingen og giver derefter ordet til formanden.
Formanden takkede for fremmødet.


