
Der var tirsdag d. 20. November mødt 6 gæster op til General forsamling i 
Dagmar Bio udover bestyrelsen.  
 

1. Formand Dorthe bød velkommen 
2. Dirigent Carita / Referent Dorthe  
3. Se slide Show med Formandens beretning 
4. Se sidste slide med Regnskab 
5. A) Der er forslag til at det materiale som man har med rundt som 

sælger af Medlemskab af Borgerforeningen kunne være en god ide at 
have med på f.eks engelsk, så også borgere der ikke taler dansk kan 
informeres omkring de aktiviteter Borgerforeningen står for 
 
b) Ide om fællesspisning, bliver foreslået at denne aktivitet ville ligge 
rigtig godt ved Hallens Bestyrelse og cafeteria.  
 
c) Deltagere på mødet er enige om at området og projekt Brugsens 
Have er utrolig vigtig for hele byen og alle glæder sig til det står færdigt 
 
d) Hvordan kan vi blive bedre til at modtage tilflyttere. Vi håber at der 
kan være overskud til at opdatere det gamle materiale sommeren 2019 
og gerne tænke nogle informations plancher ind i midtby projektet 
 

6.      Tove og Rene var på valg og modtog genvalg.  
         Udover dem blev der valgt at køre videre med 3 suppleanter, hvor    
Ronja og Helle er nye suppleanter og Bruno fortsætter som tidligere år som 
suppleant. Udvidelsen skyldes at der på den måde er flere hænder at trække 
på og flere til at komme med input osv. 
 
 
7.  Kunne være dejligt om der kunne være et sted i byen som kunne rumme 
de 14-18 årige om aftenen. Pt. Ikke ressourcer til at skabe dette via 
Borgerforeningen. Det kunne ønskes at kommunen kunne gribe en sådan 
opgave 
 
 
 
 
 
 
Borgerforeningens bestyrelse efter 20.11.2018 
 



Formand          Dorthe Viborg                30 63 05 55   dorthe.viborg@hotmail.com 

 

Næstformand   Carita Jensen                22 63 81 14   caritadjensen@hotmail.com 

Kasserer          Carita Jensen                 22 63 81 14   caritadjensen@hotmail.com 

Sekretær          Tove F. Jensen              28 86 49 05   tfj1979@gmail.com 

Menigt medlem  Benthe Linding             20 48 58 32    benthe.linding@gmail.com 

Menigt medlem  René Lomholdt             22 73 37 22   vwlomholt@hotmail.com 

1. Suppleant      Ronja Mochau Lind       53 82 87 87   R.mochau@gmail.com 

2. Suppleant     Helle Birk Hammer         40 44 35 68   Helle.hammer@outlook.dk 

3. Suppleant     Bruno Knudsen Jensen  40 93 94 38    brunobrandmand@hotmail.dk 

Revisor  Heidi Iversen 

  

De årlige arrangementer fordeles således: 
 
Fastelavn:             René, Dorthe og Carita 

Affaldsindsamling: Benthe og Dorthe 

Sankt Hans :          Benthe og Tove 

Juleoptog:              Tove, Carita og René 

 

 

 

http://sdrfelding.com/dorthe.viborg@hotmail.com

