
Referat af generalforsamling i Ejer Bjerge kl 19.30. 2.6. 2021 

1. Valg af dirigent 
Jens Ulrik Østergård blev valgt 

2. Formandens beretning 
Formanden og bestyrelsesmedlemmer aflagde beretning. 
Der ligger et link til Power-point indlægget på Ejer Bjerges Hjemmeside. 
Beretningen blev taget til efterretning 

3. Regnskabsaflæggelse 

Jens Huusmann aflagde regnskab, der udviste et lille underskud p.g.a. svigtende 
annonceindtægter 

Regnskabet blev taget til efterretning 

4. Behandling af indkomne forslag 
Bestyrelsen foreslog følgende ændring af vedtægternes § 2 stk 2 sidste linie: 
”Lokalrådet er bindeled mellem området og Skanderborg Kommune, andre 
offentlige instanser og LandsbyForum”(tilføjelsen) 
Forslaget blev efter nogen debat enstemmigt vedtaget. 

5. Fastsættelse af kontingent.  
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Det blev vedtaget. 

6. Godkendelse af budget 
Jens Huusmann forelagde budgettet, som udviste et underskud på 6214 kr bl.a. 
grundet manglende annonceindtægter. Det blev vedtaget. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

                Følgende er på valg:  

Morten Rose Vilholm, er villige til genvalg 

   Johannes Flensted Jensen, er villig til genvalg 
Begge blev genvalgt 
 

8. Valg af 2 suppleanter 

                Følgende er på valg: 

Bjarne Møller, er ikke villige til genvalg 

   Aase Forbech Ladegaard, er ikke villig til genvalg 
I stedet valgtes LouiseHertzholm, Ris og Ea LaCour Søborg, Hylke. 
 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Lars Clausen ønsker genvalg, Ole Vinding ønsker ikke genvalg grundet fraflytning af 
området. 

 Lars Clausen Jens Ulrik Østergård valgtes 

Til revisorsuppleant valgtes Line Eriksen. 



        10. Eventuelt 

Spørgsmålet blev rejst om kirkerne og kirkegårdene kunne være mødesteder. Birgit 
Secher henviste til kirkeværgerne ved kirkerne. 

Debatten om medlemskab af LandsbyForum blev genoptaget og emnet yderligere 
belyst. 

Magasinet Ejer Bjerge blev drøftet.Er det nødvendigt med et fysisk blad? En del er 
meget glade for et fysisk blad, men produktionstiden gør, at det er svært at være 
opdateret. Kunne man lave et parallelt magasin online, så det kunne opdateres 
hyppigere. Kunne man forbedre kalenderen for alle involverede på nettet? 

Spørgsmålene vil blive taget op i redaktionsudvalget og bestyrelsen 

 

Referent: Johannes Flensted-Jensen 

 

 

 


