
Referat fra Generalforsamling 27 januar 2016. 

Vognsild og Omegns Beboerforening 

 

Til stede var Kristine Odgaard, Michael Jensen, Erling Christensen, Torben Svenstrup, Erik 

Christensen, Claus B. Nielsen, Kim Sørig, Jakob Kristensen, Tonni Klausen, Helle Kristensen, 

Hanne Nielsen og Anna Dorte Nørgaard (referent) 

Velkomst ved Anna Dorte. 

1. Valg af dirigent: Erling Christensen 

2. Beretning ved Anna Dorte Nørgaard: Se bilag 

3. Regnskab ved Tonni Klausen: Se bilag 

4. Valg til bestyrelsen, herunder valg af suppleanter og revisorer: Bestyrelsen: På valg 

var Tonni, Anna Dorte og Helle. Kristine Odgaard og Erik Christensen blev valgt ind i 

bestyrelsen og Anna Dorte blev genvalgt. Hanne og Michael er på valg i 2016. Claus B. 

Christensen blev valgt til suppleant for bestyrelsen. Revisorer: Eigil Christensen blev 

genvalgt. Anders Kristensen er på valg som revisor i 2017. 

5. Indkomne forslag: Ingen 

6. Fremtidig virksomhed:  

o Vedligehold af naturrummet 

o Vedligehold af udkigstårnet 

o Renovering af flagallé 

o Affaldsindsamling  

o Projektmidler til stier og skiltning 

 

7. Kontingent: Fastholdes på husstand:125 kr. – Enlige: 50 kr  

8. Eventuelt:  

 Bredbånd. Vis interesse på Bredbånd Nord. 

 Skriv kontingent-betalingsoplysninger og affaldsindsamling på ’Det sker’ sedlen.  

 Affaldsindsamling den 17. april 



Årsberetning for 2015 i Vognsild og Omegns Beboerforening 

 

Der blev afholdt dilettant den 20. og 21. marts. Stykket hed Jagten på de grås guld. Der var 

omkring 140 tilmeldte til arrangementet.  

 

Flagalléen blev sat op 6 gange: ved pinse, påske, konfirmation, indvielsen af minihallen og ved 

byfest, ligesom den blev sat op i forbindelse med Europaturen i cykelløb, som lagde sin vej 

gennem Vognsild den 3. maj. Renoveringen af flagalléen er udskudt til 2016, hvor der skal sættes 

nye flagrør flere steder.  

 

Helle og Hanne var ude med velkomsthilsen og blomster til nye tilflyttere i Vognsild og omegn.  

 

Foreningen var med til at arrangere Åben Skole i den 5. februar. Temaet var lokalområdet under 

krigen, og der blev arrangeret oplæg af Randi Thomsen, Anna Holm og Per Nørgaard, som alle 

boede i området under krigen.  

 

Den 7. februar deltog Beboerforeningen i indsamlingen til Minihallen ved at stemme dørklokker i 

lokalområdet. Beboerforeningen donerede 5.000 kr. til Minihallen efter beslutning på 

generalforsamlingen 2015. 

 

Den 24. marts blev der afholdt modeopvisning i klubhuset i samarbejde med Østrup 

Borgerforening og Vognsild / Østrup pensionistforening og Østrup borgerforening.  

 

Vi deltog den 19. april i Danmarks Naturfredningsforenings Affaldsindsamling. Omkring 20 voksne 

og børn samlede skrald.  

 

Den 30. april blev der afholdt den årlige Store Bededagsgåtur.  

 

Den 3. maj var der arbejdsdag ved søen, hvor arealet blev gjort forårsklart. Amfibænken, 

pavillonen og bord/bænke sæt fik træbeskyttelse, og der blev luget i bedene og mellem brædderne 

på broen. Den oprindelige men defekte vandkikkert i broen var forinden blevet fjernet af Verner 

Nielsen.  

 

Den 5. maj i forbindelse med Danmarks befrielsesdag blev der holdt friluftsgudstjeneste i 

Naturrummet ved Vognsild sø. Jari Tollestrup Jensen holdt Gudstjeneste for omkring 100 

mennesker. Spejderne sørgede for pandekager, kirkens børnekor sang og Beboerforeningen stod 

for bænke og kaffe. 

 

Den 24. maj blev Minihallen indviet. Beboerforeningen gav fodbolde i indvielsesgave.  

 

Den 31. maj blev der i samarbejde med kommunen og 5 andre naturrum holdt Åbent Naturrum, 

hvor der bl.a. var arrangeret en bustur for repræsentanter for landsbyerne og for kommunens 

politikere.  

 

Kommunen bad i marts 2014 om oplysninger om nedslidte ejendomme i forbindelse med 

muligheden for at give tilskud til sanering. Beboerforeningen indsendte en liste med flere 



ejendomme på egnen, og i juni 2014 kom der meddelelse om, at ejendommen på Smedevej 3 var 

valgt til nedrivning med bistand af kommunen. Den blev fjernet i sommeren 2015.   

 

I forbindelse med Made in Denmark Golfturneringen blev der budt velkommen til Vognsild med 

golfbags og skilte ved de 3 byskilte.  

 

Der blev afholdt en bålaften ved søen den 28. august. Det blev kun annonceret på Facebook og 

vognsild.dk. Der kom ikke andre end arrangørerne og Erling (da han blev hentet).  

 

I oktober var der fællesspisning i Østrup. Det var arrangeret og afholdt i samarbejde med Vognsild-

Østrup Pensionistforening, Østrup Borgerforening og Vognsild og omegns Beboerforening. Der var 

igen en god tilslutning. 

 

Den 5. november deltog Helle, Hanne og Tonni i Landsbyernes Årsmøde på Ranum Efterskole. 

 

Juletræet blev tændt ved det gamle forsamlingshus søndag den 22. november. Juletræet var 

doneret af Nancy og Peter fra Morumvej, og Jeanet og Jørgen stillede endnu en gang deres 

køkken, have og garage til rådighed for arrangementet. Der blev serveret gløgg og æbleskiver for 

de omkring 70 fremmødte.  

 

Beboerforeningen og Østrup Borgerforening modtog i 2014 60.000 kr. til skiltning, stier og 

beplantning i lokalområdet fra Landsbyudvalgets pulje. Der arbejdes fortsat på at konkretisere 

projektet bl.a. i sammenhæng med et projekt om et udendørs ’klasselokale’ ved Lerkenfeld Å.   

 

 

Anna Dorte Nørgaard 

 

 

 

 

 

 


