
 

 

 

Generalforsamling i  
Auning Borgerforening 2019 

 

Tirsdag den 19. marts 2019 ved Syndikatet, Industrivej 14 
 

Borgerforeningens formanden Anja Dam Hedegaard startede med at byde de fremmødet velkommen! 
Herefter viste indehaveren af Syndikatet, Jonas Jacobsen rundt i de nye lokaler. Og under spisningen efter 
generalforsamlingen byd Jonas Jacobsen på smagsprøver på Syndikatets mange øltyper.   
 
Generalforsamlingens dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning  
3. Fremlæggelse af regnskab og budget  
4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år  
5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 
6. Behandling af indkomne forslag   
7. Valg til bestyrelsen 
8. Valg af suppleant til bestyrelsen 
9. Valg af bilagskontrollant 
10. Eventuelt        
 

Punkt 1: Valg af dirigent 
Bent Juhl Jensen blev valgt til dirigent. Bent startede med at konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt varslet i 
Lokalavisen og på foreningens hjemmeside og Facebook-side. 
 

Punkt 2: Formandens beretning 
Formanden Anja Dam Hedegaard fremlagde den skriftlige beretning. Se bilag 1.  
Der var blandt de fremmødet bred opbagning til beretningen. 
 
 
Punkt 3: Fremlæggelse af regnskab og budget  
Kasserer Margit Møller fremlagde 2018 regnskabet samt 2018 budget for henholdsvis 
kontingentdelen og flagkontoen. Begge dele udviste et tilfredsstillende resultat. Se bilag 2 
Det fremlagte regnskab og budget blev godkendt.  
Kassereren fik ros for en overskuelig regnskabsopstilling og for udførlige og forståelige noter. 
Kassereren argumenterede for at kun anvende et pengeinstitut, da nye, høje gebyrer gør det dyr med 2 
pengeinstitutter. Regnskabsmæssigt vil vi stadig køre med en kontingentdel og en flagkontodel. 
Bestyrelsen pegede på Djurslands Bank. Generalforsamlingen godkendt dette valg. 
 
 
Punkt 4: Fastlæggelse af kontingent for det kommende år  
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev vedtaget.  
 

Punkt 5: Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til behandling 
 



Punkt 7: Valg til bestyrelsen 
På valg var Dorte Høj, Palle Mortensen og Henning Millard. Alle 3 blev genvalgt 
 
 
Punkt 8: Valg af suppleant til bestyrelsen: Der var ingen kandidater.  
Bestyrelsen foreslog Mads Bonnerup som suppleant til bestyrelsen. Mads Bonnerup blev valgt 
 
 
Punkt 9: Valg af 1 bilagskontrollant samt 1 suppleant for bilagskontrollanten: Inge Lise Petersen blev genvalgt som 
bilagskontrollant og Laurits Juhl Jensen blev genvalgt som suppleant for bilagskontrollanten.  
 

Punkt 10. Eventuelt: Ingen emner behandlet        
 

 
Dirigenten takkede for god ro og orden! Herefter bød foreningen på smørrebrød og Syndikatet bød på specialøl. 
Aftenen sluttede med at Anja Dam Hedegaard takkede dirigenten og de fremmødte for opbakningen.  

 
 
Referent Henning Millard 
Den 20. marts 2019 
 
 
 
 
 
 

  



Bilag 1: 

 

Auning Borgerforening 
Formandsberetning for 2018 

2018 vil blive husket af mange som det år, hvor sommeren var længere og varmere, end den normalt er på 
disse breddegrader. I borgerforeningen havde vi da heller ikke svært med at holde varmen. Vi havde mange 
projekter i gang, og vejret fik faktisk betydning for den ene aktivitet.  

Syndikatet er flyttet i disse lokaler, der bl.a. tidligere har huset et bogbinderi, og som noget nyt har vi valgt 
at afholde generalforsamlingen i fbm. et virksomhedsbesøg. Tak til Syndikatet for gæstfriheden, og held og 
lykke med jeres videre succes. Auning er i en generel positiv udvikling. Der er tro på fremtiden, hvilket bl.a. 
mærkes ved udstykninger af byggegrunde, nye yngre kræfter i lokale bestyrelser, opkøb og udvidelse af 
butikker, og et nyt supermarked er også på vej. Det går godt, og det forventer jeg, at vi kan få gavn af i 
Auning Borgerforening. 

Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen således: 

Jeg, Anja Dam Hedegaard, er stadig formand 
Margit Møller, kasserer 
Henning Millard, sekretær 
Palle Mortensen, menigt medlem 
Dorte Høj, menigt medlem 
Frank Bjerregaard, menigt medlem 

Revisorer er Lise Pedersen og Laurits Juul Jensen 

Den 8. april stod Henning Millard, som koordinator for 22 frivillige, i spidsen for Hold Byen Ren. Der blev 
samlet affald på diverse stier, gader og områder, og det er ikke så få efterladenskaber, der ryger i sækkene 
fra kommunen. Der var en god stemning, og vejret var super godt. Møllebistroen gav lidt til ganen efter 
strabadserne. Til Hold Byen Ren i 2019 har borgerforening investeret i gribetænger, så arbejdet bliver lidt 
nemmere, og man lettere kan komme ind i buske og krat efter affaldet. Dato for dette bliver i år den 14. 
april. 

Auning fik sin første delebil i april 2018. Godt nok lidt forsinket, som det nu kan være med 
transportmuligheder på Djursland. Der er pt. 22 medlemmer af Byens Bil, men der skulle gerne komme 
flere til. Den lille fine bil har fået sin helt egen parkeringsplads ved trafikknudepunktet - ikke langt fra 
nøgleboksen. Fra februar 2019 koster det i øvrigt kun 1,82 kr. pr. km at køre i bilen. Det er 30 % billigere 
end i 2018. Vi må i år slå et slag mere for flere medlemskaber. Det giver god mening. Vores kerneområde er 
flagalleen. Den er flot, men det kommer ikke af sig selv. Rigtig mange gør et kæmpe frivilligt arbejde med 
vedligeholdelse, og tak for det. KFUM-spejderne sørger for opsætning, og det gør de godt. 

Vi har foreslået udvidelse af flag i centerområdet og afventer svar fra Mit Auning. Flagvognen er flyttet til 
Tårup, hvor den nu står i en aflåst ladebygning. Vi har fået båden vognen, flag og vores hjælper forsikret. 
Bestyrelsen besluttede i 2018, at det skulle være muligt for medlemmerne at købe sig til en opsætning af 
flagalléen. Det kan f.eks. være ifm. en festdag. Flagalléens giver en flot velkomst, og med udvidelsen er det 
bare endnu skønnere.  

Pga. den varme sommer indførte man fuldt stop for åben ild. Der var afbrændingsforbud i det meste 
Danmark. Det betød bl.a. at der ikke måtte tændes op i grillen eller laves bål. Det kostede desværre også 
vores Sankt Hans arrangement. Så en god varm sommer kan også have en negativ konsekvens. Vi forsøger 
os selvfølgelig igen i 2019.  

Den 30. juni indviede vi et flot nyt trafikknudepunkt i samarbejde med Gl. Estrup Herregårds Museum, Mit 
Auning, Musikforeningen TRÅD, KFUM, Spejderne, AIF, Midttrafik og Norddjurs kommune. En dejlig dag 
med høj sol og stor lokal opbakning. Byrådspolitiker, Jens Meilvang, holdt en flot tale foran den nyindkøbte 



svane, som kan bruges, og bliver brugt, af byens børn til at klatre på. Efter talen gik alle i samlet trop, fulgt 
af greven og grevinden fra Gammel Estrup, til pladsen ved Kultur perronen, hvor afsløringen af 
Tørvekonens afløser – Auning Stenen - skulle finde sted. Byens børn trak klædet af den smukke sten, der 
viser et fantastisk stykke håndværk, lavet af vores lokale stenhuggere Steen Djervad og Eigil Madsen. 
Byrådspolitiker, Bente Hedegaard, og jeg holdt en tale ved afsløringen, som gav en kort fortælling om det 
store arbejde med at finde den helt rigtige afløser for et af byens varemærker. Steen, Eigil og Henning 
fortalte alle de interesserede om stenens motivers betydning. En rigtig god dag med masser af glade 
borgere. Bagefter var der musik i Center området, og byen butikker holdt åben.  

Der er startet et samarbejde op i slutningen af 2018 med AD Media, om at lave en reklamefilm om vores 
by. Filmen er sponsoreret af lokale erhvervs drivende. Sidst på foråret 2019, vil filmes stå klar til at blive vist 
på de sociale medier.  

På sidste generalforsamling blev vi opfordret til at sikre et bredere samarbejde med byens øvrige 
foreninger og kommunen.  Det synes vi, at vi har haft.  
Vi har indsendt høringssvar til kommunen om bl.a. vej- og trafikforhold ved skole og hal. Til kommunens 
forslag om at nedlægge Borgerservice i byen blev der også indsendt høringssvar. Vi oplever, at der bliver 
lyttet til os. 

Der var også indkommet et forslag fra et medlem, om mulighed for at få julebelysning igennem byen, på 
Vestergade og Østergade, men desværre efter nærmer undersøgelse, viser det sig at være et for stort og 
dyrt projekt, for Borgerforeningen alen, så vi har indledt et samarbejde med Mit Auning. 

2019 vil være et år, der står i samarbejdets navn. Foreningerne i Auning vil øge samarbejdet på tværs, og 
her er borgerforeningen selvfølgelig en del. Der er en rigtig god stemning og velvillighed imellem 
foreningerne i Auning. Foreningslivet er under pres, så vi skal arbejde endnu for at skabe interesse og 
fastholde medlemmer. Den opgave kan vi helt sikkert bedre løfte sammen, end hver for sig. Jeg håber, at vi 
på en eller anden måde kan få input fra borgerne om, hvad de synes, der skal arbejdes hen imod.  

Dette var mine ord. Jeg vil gerne takke bestyrelsen og revisorer for et godt samarbejde. 

 

Anja Dam Hedegaard 
Formand Auning Borgerforening 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bilag 2, se de næste sider 

 

 

 












