
Referat fra Generalforsamling i Vammen og Omegns Borgerforening. 

Torsdag 9. februar 2023. 

 

Referatet sammenholdes med dagsordenes punkter, og formandens beretning samt 

regnskabet vedlægges efter aftale med formanden. 

Referent: Anne Rasmussen 

1. Bent Bjerring valgt til ordstyrer. 

2. Anne Rasmussen er referent. Ketty Nielsen og Dorthe Hansen stemmetællere. 

3. Stine MacLean Petrussen berettede om årets gang i Borgerforeningen. Ingen 

bemærkninger. 

4. Jan Køster fremlagde regnskabet for foreningen heri også Kilens regnskab. 

Annette Kromann fremlagde Søgruppens regnskab. 

Forespørgelse om bevillingen til madpakkehuset og pizzaovn. Ovnen er ikke 

bestilt endnu. 

Spørgsmål om nødvendigheden af 3 konti mht. gebyrer til banken (når 

posterne ændre sig i bestyrelser skal der betales gebyr hver gang) 

Administrativt er det nødvendigt med delte konti.          Regnskabet godkendt. 

5. uændret. 

6. Ingen indkomne forslag. 

7. Annette Hornstrup og Kaare Larsen valgt. 

8. Georg Schleutermann 1. supp og Niels Ladefoged Kromann 2. supp. 

9. Jan Johannesen genvalgt og Anne Rasmussen genvalgt som suppleant. 

10. Anette Hornstrup er repræsentant til Vibland. 

11. Bent Bjerring orienterede om landsbypedelordningen‐Det er et socialt 

fællesskab, hvor man samtidig gør ”noget” for byen.  

En repræsentant for Vibland har tilbudt at orientere interesserede om, hvad 

man gør andre stede. BB laver opslag og indkalder til møde. 

12. Forslag om tydeliggørelse af kontingentbetalingen – en ekstra seddel 

vedheftet til afrivning. 

Evt. anmodning via mobilpay. 

Evaluering af støtten til Købmanden. 

 



Årsberetning for Vammen og Omegns Borgerforening 2023 

Det er dejligt at se, at der stadig er stor opbakning l vores borgerforening – det gør 

arbejdet i bestyrelsen så givende, at der er opbakning l de arrangementer vi laver. 

Opbakning bliver et tema i denne beretning. 

Ved sidste generalforsamling trådte Edith Melgaard og Alexander Wilstrup lbage. Ind 

blev valgt Jan Køster og undertegnede. 

Bestyrelsen kons tuerede sig som følger: 

Formand: S ne MacLean Petrussen 

Næs ormand: Anne e Hornstrup 

Sekretær: Anne Margrethe Blicher Jørgensen 

Kasserer: Jan Køster 

Menigt medlem: Jens Jensen 

Det første arrangement vi havde på programmet, var arbejdsdagen, lørdag d. 2. april, 

hvor vi var 21 lmeldte, både børn, unge og voksne. Det var en dejlig dag, hvor vi i 

fællesskab fik gjort Vammen og omegn forårsparat, med indsamling af affald og 

oprensning af flag‐hullerne, som så var klar, da en lille flok frivillige fik sat flag‐alléen op 

søndag d. 24. april, hvor der var konfirma on i byen. 

Men 2022 var også året, hvor krigen kom tæt på – både rent fysisk, da Rusland for 1 år 

siden invaderede Ukraine – men også her i vores lille by, hvor vi tog imod flere ukrainske 

flygtningefamilier. Det gør mig glad at se, hvor gode vi  er l at stå sammen og bakke op, 

når der er nogen der har brug for hjælp. Det er uden tvivl en af de bedste beslutninger 

vi traf i vores familie, da vi valgte at fly e l Vammen. 

I foråret stod det nye madpakkehus færdigt på den grønne kile – l glæde og gavn for 

områdets beboere generelt, men også l stor glæde for særligt Langsø Børnehus, som 

o e bruger huset, på deres ture ud i lokalområdet.  

I slutningen af juni kom så Sct. Hans med masser af sol, og – er du helt færdig – 

MÆNGDER af opbakning l vores Sct. Hans fest. Vi fik ikke helt talt hvor mange der 

fak sk var, men på den anden side af 200 var vi i hvert fald, måske også mere end 300, 

og det gjorde mig utrolig glad at se både nye og kendte ansigter, og også de ukrainske 

flygtningefamilier kom og var med. Emma Rokkjær, som er bestyrelsesformand for vores 

børnehave og vuggestue, Langsø Børnehus, holdt en rig g god båltale. Vi havde i 

bestyrelsen valgt at sæ e priserne betydeligt ned, da vi er mange, som har været 



økonomiske trængte med de s gende energipriser og s gende infla on. Tanken var at 

alle kunne have råd l at købe mad og drikke, med mindre overskud pr solgte vare, men 

l gengæld med flere solgte varer. Og jeg skal da lige love for at det virkede – der blev 

fuldstændig udsolgt på alle hylder, undtagen 10 brikjuicer og 2 øl, og vi endte med et 

overskud på ca 1000 kr.  

E er sommerferien tog vi fat på en opgave, som vi gav os selv på et af de første møder 

som ny bestyrelse. Vi skulle have opdateret vores velkomstpakker, så vi fik nogle af 

vores nye erhvervsdrivende repræsenteret i den. 

D. 1. september a oldt vi et møde for byens unge – Pizza og Gode Idéer – hvor vi gerne 

ville høre ungdommen i byen, hvordan vi kan gøre Vammen og omegn l et bedre sted 

at være ung. Der kom fak sk rig g mange gode idéer frem, dog har vi stadig et arbejde 

foran os, i at hjælpe de unge i gang med at føre dem ud i livet. 

De s gende energipriser ramte også vores købmand, Brian, og endnu en gang viste 

vores fantas ske lokalområde sig at stå sammen og bakke op, da vi i oktober, november 

og december samlede ind l stø e for købmanden. Fak sk blev det l hele 48.476 kr. 

Og det var med l at sørge for at vores købmand fortsat kan holde åbent, hvilket er så 

utroligt vig gt for at vores by fortsat er en levende landsby. 

1. søndag i advent, d. 27.noovember, var der juletræstænding ved byens store juletræ 

på Høydalstorvet, som børnehuset, tradi onen tro, havde pyntet så fint. Endnu en gang 

så vi en virkelig flot opbakning, og der blev hygget med julesange, varm kakao, gløgg og 

æbleskiver. 

Ved sidste generalforsamling var der tale om opstart af landsbypedeller, men projektet 

er endnu ikke løbet helt i gang. Bent Bjerring vil senere i a en fortælle os om projektet, 

som han har lovet at være behjælpelig med at få startet op – tak for det, Bent.  

Det er dog vig gt for mig at understrege, at landsbypedellerne ikke skal gå de grønne 

mænd i bedene – de gør et fantas sk arbejde, tak skal I have for det. Grunden l at vi 

ønsker os landsbypedeller er, at der simpelthen er flere prak ske opgaver end vi i 

bestyrelsen kan overkomme – det kunne f.eks. være vedligehold af mærkningen l 

vandres erne rund omkring i vores skønne område. Jeg er sikker på Bent vil uddybe 

opgaverne om lidt. 

Til slut vil jeg blot sige tak for indsatsen l Jens Jensen, som har valgt ikke at genops lle 

l bestyrelsen i år. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig. 

 

 




