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Referat af Viskinge Beboerforenings Generalforsamling den 8.7.21

 hvor 26 medlemmer deltog

Formanden bød velkommen

1. Valg af dirigent: Erik Bergmann blev valgt som dirigent, og konstaterede, at 

generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning v/Niels T. Olsen:

Bestyrelsen konstituerede sig som følgende:

Formand: Niels Torp Olsen

Næstformand: Lene Sødorf

Udlejning: Carsten Ravn

Husadministrator: Henning Nielsen

Bestyrelsesmedlem og referent: Judi Hugan

Bestyrelsesmedlem: Ina Olsen

Bestyrelsesmedlem: Lars Torp Nielsen (udtræder af bestyrelsen 1.11.10)

Bestyrelsesmedlem: Janne Windeløv (indtræder i bestyrelsen 1.11.20)

1. suppleant: Janne Windeløv

2. suppleant: Carsten Andersen

3. suppleant: Erik Bergmann

Kasserer: Kirsten Sakstoft

Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder og 1 generalforsamling.

Selvom der har været corona, har bestyrelsen ikke ligget på den lade side, da vi har fået 

afholdt nogle arrangementer så som fastelavn, loppemarked, pastadag og portvinssmagning.

De 2 fællesspisninger i April og November, blev aflyst og kunne derfor ikke afholdes fysisk, 

men bestyrelsen valgte at afholde den ene (mortens aften) som Take Away. (43 personer 

”deltog” i dette arrangement)

Der blev også afholdt en juleaften som Take Away (20 personer ”deltog” i dette arrangement)

Der har også været salg af juletræer fra Skolen fra 1. søndag i advent og frem til juleaften (ca. 

50 juletræer blev det til)



Der har været 7 udlejninger i 2020, af salen og mødelokale. På grund af corona har der været 

16 aflysninger af lokalet. Til gengæld har der været 2 udlejninger af borde/stole.

Viskinge Beboerforening har pr. 31.12.20 146 medlemmer (året før var der 

111) Dejligt at se der er opbakning til vores arrangementer. 

Bestyrelsen søgte penge fra lokalrådspuljen til infoskab samt nye bord/bænkesæt 

(7.000,-) Vi fik bevilget penge til infoskab (3.500,-)

Beboerforeningen søgte penge fra Nordeafonden til at holde en juleaften for, der blev 

bevilget (10.000,-)

Facebook-gruppen, som Ina styrer, er bestemt godt for Viskinge beboerforening, og der er 

allerede flere der bruger den. (Der er 205 medlemmer i facebook-gruppen ((119i år 2019)), vi 

forsøger at synliggøre os via denne vej også

Der er blevet lagt nyt gulv på badeværelset i lejlighed 39,1., da den gamle vådrumsmembran 

var blevet utæt.

Kloakbrud foran skolen blev lavet og forsikringen dækkede en del af udgiften. (ca. 25.000, - har 

det kostet os)

Rampe til indkørsel er asfalteret.

Jeg vil gerne TAKKE:

Carsten for at trykke Viskinge Folkeblad, Gunnar for hjemmesiden samt vores trofaste 

avisbude, de frivillige der giver en hånd med når det er nødvendigt, samt til vores sponsorer 

og til jer der har valgt at betale kontingent til Viskinge Beboerforening

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2020.

/Niels Torp Olsen

Formandens beretning blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab v/Kirsten Sakstoft

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

4. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogle forslag

5.Valg af bestyrelse (på valg er Judi Hugan, Lene Sødorf, Henning Nielsen) Judi Hugan og 
Henning Nielsen tog ikke imod genvalg, Lene Sødorf tog imod genvalg. Der meldte sig 2 nye 
bestyrelsesmedlemmer. Det er Heidi Poulsen og Louise Juul Nielsen Velkommen til jer.

6. Valg af suppleanter (Carsten Andersen, Erik Bergman, mangler en)

Carsten Andersen blev genvalgt (suppleant 1) Erik Bergmann blev genvalgt (suppleant 2) 

og Marianne Christensen blev valgt (suppleant 3)

7.Valg af Revisorer/bilagskontrollanter (Max Johansen, Hans 

Kurt) Max Johansen blev genvalgt og Judi Hugan blev valgt

8. valg af revisorsuppleant (Jens Nauta)

Henning Nielsen blev valgt

9. Fastsættelse af kontingent 2022

Kontingent forbliver uændret i 2022. Et familie/husstands medlemskab er p.t. på 150,- 

og indbefatter 2 voksne og børn i husstanden under 18 år.

10. Eventuelt

Intet til referat.

Herefter bød viskinge beboerforening på sild og smørebrød samt snaps,øl og vand.



Hvem har mulighed for at leje skolen til et arrangement Alle der har betalt et
medlemskab til foreningen har mulighed for at leje skolen til et arrangement, om det
er barnedåb, bryllup, begravelse, eller et arrangement som en livsstils messe, så har

man stadig mulighed for dette. 
Prisen er: 1200 kr. for hele skolen + 300 kr. i rengøring. Der er også mulighed for at

leje bord / stole. Hvis man ville leje skolen eller bare stole/ borde skal man kontakte
Carsten Ravn. På tlf: 20333055

Formand – Niels Torp Olsen – 61658357
Næstformand – Lene Sødorf – 20881245
Husadministrator – 
Udlejer af skolen – Carsten Ravn – 20333055
Bestyrelsesmed./referant – 
Bestyresesmedlem – Janne Windeløv - 59293901
Bestyrelsesmedlem – Ina Olsen – 52408983
Da bestyrelsen ikke har konstitueret sig i nu for i denne opdatering på den sidende 
bestyrelse.
Ønsker man nogle forslag til arrangementer beboerforeningen skal afholde så 
kontakt et bestyrelsesmedlem.






