
Generalforsamling i  
Auning Borgerforening 2018
Mandag den 19. marts 2018 på Kulturperronen

Borgerforeningens formanden Anja Dam Hedegaard startede med at byde de 12 fremmødet velkommen! 

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 kun var varslet med 
7 dage i Lokalavisen. På foreningens hjemmeside of Facebook-side var generalforsamlingen annonceret med 17 dages 
varsel. Deltagerne valgt at gennemføre generalforsamlingen og accepterede, at den var beslutningsdygtig. 

Punkt 2: Formandens beretning 
Formanden Anja Dam Hedegaard fremlagde den skriftlige beretning. Se bilag 1. 
Der var blandt de fremmødet bred opbagning til beretningen. 
Under den efterfølgende debat blev det foreslået at bestyrelsen tog initiativ til  
- at få oprettet en kontaktgruppe, gerne med folk fra Handelsudvalget og Idrætsforeningen, der skal sikre, at der sker
den fornødne koordinering af aktiviteter samt følge med i kommunens udviklingsplanen og evt forsøge at påvirke
kommunens beslutninger.
- at få Jens Meilvang, formand for Miljø- og Teknikudvalget, til at komme og fortælle om kommunens udviklingsplaner
for Auning.
- at få et bedre samarbejde om fælles aktiviteter med andre af byens foreninger – bl.a. Handelsudvalget og
Idrætsforeningen.

Punkt 3: Fremlæggelse af regnskab og budget  
Kasserer Margit Møller fremlagde 2016/17 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. 

Punkt 4: Fastlæggelse af kontingent for det kommende år 



Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev vedtaget.  
 

Punkt 5: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 
Bestyrelsen foreslog 3 mindre redaktionelle ændringer af vedtægterne:  
1: Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. Ændres til: 5-7 medlemmer.  
2: To medlemmer er på valg i lige år. Tre medlemmer er på valg i ulige år. Ændres til: 
2: Tre medlemmer er på valg i lige år. Øvrige medlemmer er på valg i ulige år. 
3: Efter §15 tilføjes: Bestyrelsen har ansvaret for at klubben overholder kravene i EUs Persondataforordningen. 
Bestyrelsens 3 redaktionelle ændringsforslag blev godkendt. De nye vedtægter er vedlagt som bilag 3 
 
Punkt 6: Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til behandling 
 
Punkt 7: Valg til bestyrelsen 
På valg er Anja Dam Hedegaard, Margit Møller og Frank Bjerregaard. Alle 3 blev genvalgt 
Bestyrelsen forslog at udvide bestyrelsen med Dorte Høj. Forslaget blev godkendt. 
 
Punkt 8: Valg af suppleant til bestyrelsen: Der var ingen kandidater.  
Bestyrelsen blev pålagt snarest at udpege en suppleant til bestyrelsen.  
 
Punkt 9: Valg af 1 bilagskontrollant samt 1 suppleant for bilagskontrollanten: Inge Lise Petersen blev valgt som 
bilagskontrollant og Laurits Juhl Jensen blev valgt som suppleant for bilagskontrollanten.  

Punkt 10. Eventuelt: Ingen emner behandlet        
 
Dirigenten takkede for god ro og orden! Herefter bød foreningen på snitter, øl, vand og kaffe. 
 
Aftenen sluttede med at Anja Dam Hedegaard takkede dirigenten og de fremmødte for opbakningen.  

 
 
 
Den 19. marts 2018 
 
 
                        -------------------------------------------                           ----------------------------------------------- 
                               Dirigent Bent Juhl Jensen                                          Referent Henning Millard 
 
 
 
 
 

  



Bilag 1: 
 

Så er mit første år som formand for Auning Borgerforening gået, og det har været et spændende år 
med en masse interessante opgaver til os i Borgerforeningen. 
 
 
Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig selv. 
Anja Dam Hedegaard blev Formand 
Palle Mortensen blev menigt medlem 
Margit Møller blev kasser 
Henning Millard blev sekretær 
Frank Bjerregaard blev menigt medlem 
Lise Pedersen og Laurits Juul Jensen er revisorer 
Siden er Dorthe Høj kommet ind som suppleant, og deltager flittigt i møderne 
 

Vi har i 2017 haft gang i en del projekter store som små. 
 

Der har været en fremgang på i alt 11 medlemmer. 
 

Vi har fået Mobilpay, og er generelt blevet mere elektroniske. Facebook er vi også blevet en del af. 
 

Vi var med på landbrugsmessen på Gammel Estrup i Auning teltet i 2017. I 2018 har vi valg ikke at 
deltage, da det ikke giver den ønskede reklame og medlemstilgang, da de fleste besøgende ikke 
kommer fra Auning. 
 

Henning var tovholder på Hold byen ren i foråret, så der var pænt til konfirmationerne i Auning. 
Dette var en succes, og der var stor opbakning fra byen. Vi gentager det igen den 8.april 2018 med 
to hold formiddag og over middag. 
 

Vi kan med glæde fortælle, at vi har ved hjælp af sponsormidler fra La Cour fonden kunne udvide 
vores flag alle med 25 flag, så når KFUM-spejderne sætter alléen op til påske, så vil der komme 
flag på Torvegade forbi Auning kro, og længer ned af Kirkegade. 
 

Sommerfesten i Auning havde vi en lille del af i 2017. Vi hjalp, hvor vi kunne, men havde ikke 
noget økonomi i arrangementet. I 2018 har vi ikke mulighed for at deltage som forening. 
 

Sankt Hans var vores første år som eneste arrangør, og det blev en god aften med en masse 
fremmødte, trods den danske sommer ikke var helt med os. Igen i 2018 vil vi være at finde i 
Byparken til Sankt Hans med bål, båltaler, sang, heks og lidt godt til ganen. Vi ved, at strøm i 
Byparken er med på budgetmøde i kommunen, og jeg håber, at der kommer en permanent løsning i 
2018, og gerne inden Sankt Hans. 
 

Den 4. november var Borgerforeningen en stor del at kulturarrangementet ”Move for Life” under 
Kulturby 2017 og DGI. Det blev en kæmpe succes med over 800 deltager, der startede ved en 
oplyst kirke i Auning med lys og musikshow. Derefter gik turen ned gennem kirkegården og over til 
spejderne, og så rundt i Porsebakkerne for at ende i hallen, hvor der var forskellige aktiviteter. Alt 
var bygget op omkring lys, musik og motion, og det var et kæmpe samarbejde imellem mange af de 
frivillige organisationer i Auning. 
 



Borgerforeningen lavede også et høringssvar ang. Sdr. Fælledvej med input fra vores facebookside. 
 
 

Vi besluttede sidst i 2017, at KFUM spejderne sætter vores flagallé op. De overtager opgaven fra 
AIF fodbold. 
 

Så har vi haft tre store projekter, som har kørt hele året, og vil også være en del af 2018: 
 

Vi skulle finde en erstatning for Tørvekonen. Sidst på året blev vandstenen flyttet fra C.F. 
Gerstrøms Plads ud til Lyngroden. Stenhuggerne Eigil madsen og Steen Djervad, er nu i fuld gang 
med at forvandle vandstenen til et fantastisk kunstværk med lokalhistorisk perspektiv. Vi har fået 
stor opbakning  fra Norddjurs kommune til at hjælpe med flytning af stenen, støbning af fundament. 
De 3 lokale pengeinstitutter og Elro fonden har bidraget til finansieringen. Vi har endnu ikke en 
dato for indvielsen, men her i foråret vil der blive holdt åbent hus hos stenhuggerne ved Lyngroden, 
så man kan komme ind og se hvordan deres arbejde skrider frem. Stenen kaldes nu Auning stenen. 
 

Trafikknudepunktet har borgerforeningen, også været en stor medspiller i sammen med byens 
borger, har vi deltaget ved de to workshops, der er blevet afholdt. Vi har også deltaget i møder med 
kommunen og Handelsstanden omkring trafikknudepunktet. Vi vil også være en del af indvielsen, 
når der er en endelig dato, og gerne i samarbejde med Handelsstanden, og andre interessenter fra 
byen.  
 

Byensbil er bestilt til Auning. Det er en delebilsordning, som man kan købe et medlemskab af. Det 
er ideelt til dem, der mangler en ekstra bil, eller kun har brug for bil engang imellem. Der var 
information om konceptet ved vores sidste Generalforsamling i 2017, og vi har arbejdet støt med at 
skaffe sponsorer det sidste års tid, og vi er næsten i hus. Der er stadig enkelte pladser til salg, men 
bilen er bestilt, og den vi komme her i foråret. Der vil blive holdt en lille event, hvor bilen lanceres, 
og man vil få mulighed for at snakke med os og folkene bag Byensbil. 
 

Nye ting vi bla. vil arbejde med i borgerforeningen i 2018 er muligheden for julebelysning på 
Østergade og Vestergade. 
 

Vi vil også gerne kunne finde en mere beskyttet plads til vores flagvogn og flag. Især til 
vintermånederne. 
 

Vi håber også på et større samarbejde med de forskellige foreninger i Auning, da vi tror på, at det 
fremmer byen som helhed, når vi trækker i samme retning. 
 

Jeg vil til slut rette en tak til bestyrelse og suppleant for det gode samarbejde. 
 

Auning 19. marts 2018 
 
 
Anja Dam Hedegaard  
Formand  
 
 

 



Bilag 2: 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



Bilag 3: 
 

 

 

Vedtægter for Auning Borgerforening 
 
 
Navn og formål 

§ 1: Foreningens navn er Auning Borgerforening.  
Foreningens hjemsted er Norddjurs Kommune. 

§ 2: Foreningens formål er at medvirke for trivsel og udvikling i Auning by og at være bindeled mellem offentlige 
myndigheder og byens borgere, foreninger og erhvervsliv.  
Endvidere har foreningen til formål at drive flagalleen og holde den i flot og præsentabel stand til glæde for alle. 
 

Medlemskab 

§ 3: Som medlemmer kan optages enhver, der er fyldt 18 år, som anerkender foreningens formål og som bor  
i Auning eller nærmeste omegn.  

 Både virksomheder og enkeltpersoner uden for dette område kan optages som støttemedlemmer.  
Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke indvælges i bestyrelsen. 
Støttemedlemmers kontingent er det samme som ordinære medlemmers kontingent. 

 Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfrie. 
 

Økonomi 
 
§ 4: Medlemmerne forpligter sig til at betale kontingent. Medlemmerne hæfter alene med det indbetalte kontingent.  
         Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves en gang årligt inden udgangen af april. 
  Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udtrædelse af foreningen.  

 De økonomiske midler til foreningens virke skaffes tillige ved indtægtsgivende virksomhed aktiviteter, offentlige  
 og private tilskud og ved midler fra fonde, indsamlinger, arrangementer mv. 

§ 5: Foreningens midler anbringes i et lokalt pengeinstitut. Foreningen kan kun stifte gæld med generalforsamlingens 
tilslutning. (se paragraf 14) 

§ 6: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal indeholde årets driftsresultat, forrige års 
driftsresultat, status samt budget for det kommende år.  

 Ligeledes skal regnskabsposter over sponsorindtægter og udgifter vedr. flagalléens opsætning og vedligeholdelse 
særskilt fremgå af regnskabet.  

 Regnskabet revideres før den ordinære generalforsamling af den på generalforsamlingen valgte bilags-
kontrollant. 
 
Bilagskontrollantens opgave er stikprøvevis at gennemgå regnskabets bilag og påse, at indtægter og 
omkostninger vedrører foreningen og er korrekt vist i regnskabet. Tillige påses, at de likvide beholdninger er til 
stede. 
 
Regnskabet påføres følgende formulering, som bilagskontrollanten underskriver: ”Jeg har stikprøvevis 
gennemgået regnskabets bilag og har herved påset, at indtægter og omkostninger vedrører foreningen og er 
korrekt vist i regnskabet”.  

 

 



Flagalléen 

§ 7: Gennem foreningskontingentet bidrager alle medlemmer til flagalléens opsætning og vedligeholdelse.  
Foreningens obligationsbeholdning anvendes udelukkende til vedligeholdelse og opsætning af flagalléen. 

       Desuden skaffes midler til opsætning, drift og vedligeholdelse ved salg af reklameplads på f.eks. flagvogne, 
flagstænger eller hjemmeside for flagalléens sponsorer. Om nødvendigt kan bestyrelsen arrangere indsamlinger 
til sikring af flagalléen. 
 
Etableringsomkostninger til udvidelser af flagalléen forsøges finansieret gennem fondsmidler eller donationer. 
 

Generalforsamling 

§ 8: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i marts måned. 
Generalforsamlingsreferatet føres af foreningens sekretær. I dennes fravær, udpejes en anden fra bestyrelsen. 
Generalforsamlingsreferatet og formandens beretning gøres efterfølgende tilgængelig på foreningens 
hjemmeside. 

§ 9:  Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent  
2. Formandens beretning (som drøftes og sættes til afstemning) 
3. Fremlæggelse af bilagskontrolleret regnskab og forslag til budget (som drøftes og sættes til afstemning) 
4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år  
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg i henhold til bestemmelserne i § 15 
7. Eventuelt 

§10: Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.  
Indkaldelsen sker ved annoncering i en almindeligt læst lokal ugeavis samt på foreningens hjemmeside  

§11: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 

§12: På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke 
stemmeret på generalforsamlingen. 

§13: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.  
Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved almindeligt flertal.  
Ændringer af vedtægter kræver dog vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger hvor et flertal på 
mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne.  
Skriftlig afstemning gennemføres, når blot et enkelt medlem kræver det. 
 

Ekstraordinær generalforsamling 

§14: Der holdes ekstraordinær generalforsamlingen, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller mindst 10 
medlemmer skriftligt ønsker det. Bestyrelsen indkalder med angivelse af dagsorden til den ekstraordinære 
generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Der kan ikke på en ekstraordinær generalforsamling behandles 
andre emner end de på dagsordenen angivne. Derudover gælder bestemmelserne i § 12 og § 13.  
 

Bestyrelsen 

§15: Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 5-7 medlemmer. 
Medlemmer vælges for en to-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, 
kasserer og sekretær. 3 medlemmer er på valg i lige år. Øvrige medlemmer er på valg i ulige år.  
Generalforsamlingen vælger desuden 1-2 suppleanter til bestyrelsen, 1 bilagskontrollant samt 1 suppleant for 
bilagskontrollanten. Disse vælges for 1 år af gangen. 

§16: Bestyrelsen har ansvaret for at klubben overholder kravene i EUs Persondataforordningen 

§17: Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper. Personer 
uden for bestyrelsen kan indtræde i disse udvalg og arbejdsgrupper.  



§18: Foreningen tegnes i økonomiske anliggender af formanden og kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem i 
fælleskab. I andre anliggender tegnes foreningen af formanden og et bestyrelsesmedlem. 
Kassereren har bemyndigelse til at oprette og betale regninger via netbank. 
 

Opløsning 

§19: Opløsning af foreningen kræver, at 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor foreningens opløsning 
fremgår af dagsordenen og som afvikles med mindst 14 dages mellemrum, beslutter det.  
Opløsning af foreningen kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede på begge 
generalforsamlingerne stemmer for opløsning.  
 
Generalforsamlingen vælger efter beslutningen om opløsning 3 medlemmer til et udvalg for endelig afvikling af 
foreningens aktiver. Aktiverne båndlægges i op til to år med henblik på start af ny, tilsvarende forening. 

 Efter 2 år kan aktiverne overdrages til anden forening i Auning. Eller realisereres og midlerne overdrages til 
anden forening i Auning. 

 

Foreningens første vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling 9. december 1924. 

Vedtægterne er revideret: 27.10.55, 27.06.74, 23.11.95, 19.11.98, 13.01.99, 10.12.08, 17.1.16 og 30.01.17. 

Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen 19.03.18. 

 

 

                                                                           Som bestyrelse, den 19. marts 2018 
 

 

___________________________________________                                    ________________________________________ 
                   Anja Dam Hedegaard, formand                    Frank Bjerregaard, næstformand 
 
 

 

___________________________________________                                    ________________________________________ 
                         Margit Møller, kasserer     Henning Millard 

 

 
 ___________________________________________                                  _________________________________________    
                               Palle Mortensen                                                                                                          Dorte Høj 

 

 

 




