
Lisbjerg Beboerforening 
Generalforsamling 2022 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
 

2. Bestyrelsens beretning (bilag A) 
 

3. Forelæggelse af revideret regnskab (bilag B) 
 

4. Indkomne forslag 
a. Ændring af vedtægter – fra bestyrelsen (bilag C) 

 
5. Valg 

I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og en bilagskontrollant.  
I 2021 blev der valgt et ekstra medlem til bestyrelsen, da et medlem 
udtrådte, og der ikke var suppleanter. 
Ét bestyrelsesmedlem, Flemming Støvring valgt i 2021, ønsker at ud-
træde af bestyrelsen nu, hvorfor generalforsamlingen igen kan lade 
vælge et ”ekstra” bestyrelsesmedlem for ét år. 

3 bestyrelsesmedlemmer er på valg, og ønsker alle at genopstille: 

a. Christian Knudsen 
b. Klaus Maul Jars 
c. Mikkel Andresen 
d. ”Ekstra” bestyrelsesmedlem? 

Desuden vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen og en suppleant til 
bilagskontrollant.  
2 suppleanter er på valg: 

a. Merethe Haugaard - genopstiller 
b. Mette Falch Bache – genopstiller ikke 

 
         Bilagskontrollant  

a. Peter Bjerring, valgt i 2020, har ikke ønsket at genopstille.  
 

         Suppleant til bilagskontrollant  

a. Kresten Skovsted Buch, valgt i 2021, genopstiller ikke. 
 

6. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret 150 kr./år. 
 

7. Evt. 
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Generalforsamling Lisbjerg Beboerforening                       Bilag A 

2. marts 2022 

Bestyrelsens beretning 

 

Bestyrelsesåret der gik 

Der har været fuldt hus i bestyrelsen.  

Der har været god energi i planlægning og tænkning af nye arrangementer og videre drift af beboerfore-
ningen.  

Det er for en frivillig bestyrelse fortsat et stort arbejde både at styre økonomi, holde gang i arrangementer, 
en mindre ombygning, balancere i en delvis corona-nedlukning, gøre opmærksom på sig selv og fortsat 
have nogle hyggelige møder, hvor drivkraften er et hyggeligt foreningsfællesskab.  

Vi har i det forgangne år lagt vægt på at prioritere arrangementer, så vi kommer i gang igen efter corona og 
skaber en kultur omkring de gode arrangementer, hvor mange har lyst til at engagere sig.  

Ovenpå corona-nedlukning har det været svært at engagere frivillige. Vi har i år set, at et kæmpe forarbejde 
til byfesten har genereret et stort besøgstal, og på sigt håber vi også at det bliver en naturligt at flere vil 
melde sig som frivillige, for at vi fortsat kan få et arrangement af den kaliber med flere hundrede besøg-
ende. Halloween viste sig også at være et godt tiltag, hvor gys og uhygge i ladens rustikke omgivelser trak 
mange gæster til.  

På den anden side har der været meget lille opbakning til både julebanko og Mortensaften, og begge 
arrangementer skal måske genovervejes, om de skal fortsætte i nuværende form. Er der medlemmer og 
frivillige, der ønsker at drive disse arrangementer, så kører de, og ellers stopper de sandsynligvis.  

Gældende for alle beboerforeningens arrangementer, skal vi være opmærksomme på, at der skal være en 
gruppe af frivillige til at arrange mere og afvikle arrangementerne. Bestyrelsen stiller rammerne til rådighed 
og hjælper gerne alle vores medlemmer med at lave gode arrangementer, men vi har ikke ressourcer til at 
være primus motor på alle foreningens arrangementer. Det er medlemmernes forening. 

Flemming har valgt at stoppe i bestyrelsen og udtræder efter denne periode. Flemming har siddet på 
kassererposten, og lagt et stort arbejde i at sætte sig ind i dette. Vi takker Flemming for arbejdsindsatsen. 

Arrangementer 

Hvilke arrangementer / aktiviteter 

• Affaldsindsamling 18. april 
• Oprydningsdag 27. maj 
• Byg og hyg 27. juni 
• Sankt Hans 23. juni 
• Byfest 28. august 
• Affaldsindsamling 18. september 
• Familiefredagsbar 24. september 
• Mortensaften 
• Halloween 
• Loppegaragen 
• Nytårsbobler 
• Generalforsamling 
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Frivillige 

Der er mange, der i årets løb har budt sig til i årets løb som frivillige. Ønsker vi et aktivt arrangementsud-
bud, kræver det mange frivillige. Corona har ikke gjort det nemmere at holde frivillige til ilden, når der er 
usikkerhed på om arrangementer bliver afholdt. Efter genåbning oplever vi også at mange husstande har 
øvrige aktiviteter og arrangementer, der skal passes.  

Vi håber at det kommende år byder på mange frivillige, der vil være med til at skabe værdi i lokalsamfundet 
i form af fællesskab, arrangementer og sammenhold. Som ny eller gammel i Lisbjerg skal man i hvert fald 
ikke være i tvivl om at der altid er brug for frivillige hænder til arrangementer og praktisk vedligeholdelse 
for at drive Lisbjerg Beboerforening.  

Samarbejde 

Vi har i år haft en række samarbejde på kryds og tværs.  

Sammen med kirken, er der blevet arrangeret fastelavn, valentinsarrangement og et nyt tiltag omkring 
tirsdagshygge for seniorer. Kirken havde et velbesøgt engagement fra til Byfesten. Ligeledes har vi været 
glade for at kunne udsende lidt nyheder fra Beboerforeningen via Kirkenyt.  

Skt. Hans aften blev igen afviklet på Horsagers mark og affaldsindsamlingen er igen blevet afviklet som en 
del af Danmarks Naturfredningsforening.  

 

Corona  

Der har været aflyst en del arrangementer undervejs i løbet af året og en del har fået aflyst deres booking 
af beboerhuset.  

Vi har udsat generalforsamling og aflyst fastelavn (2021), familiefredagsbar, julebanko, nytårsbrunch. Det 
lægger en ærgerlig dæmper på engagementet, men i takt med at smitten stiger, er der også færre frivillige, 
og jo færre frivillige, jo mere sårbare bliver arrangementerne i en smittetid.  

Status på beboerhuset og udlejning 

Laden 

Ladens rustikke indre har fået en tiltrængt oprydning og ansigtsløftning og måske Lisbjergs længste 
hjemmelavede pallebar. Det var primært med sigte på byfesten, men det har vist sig at være brugbart til 
både halloween, nytårsbobler mv.  

Udendørs tiltag  

Aarhus Kommune har omarrangeret lidt forskellige grejer, og derfor har vi blandt andet fået en større 
installation på gårdspladsen og en mindre i haven. Det er genbrugte materialer fra Vesterbro Torv. På sigt 
vil beboerhuset, laderne og de udendørs arealer måske blive en del af en større byudviklingsplan, hvor der 
bliver åbnet mere op, så både have gårdsplads og bagvedliggende område måske bliver gangbart til en ny 
sti til skoven.  

Køkkenrenovering 

Der har været lagt flere hundrede timer af frivillige på først at fjerne skorstenen i køkkenet, rive det hele fra 
hinanden og i skrivende stund bygge det hele op igen. Det er et kæmpe arbejde, der har ligget i hænderne 
på få personer, der har brugt en masse fritid på denne tjans. Vi glæder os til et nyere og mere funktionelt 
køkken til kommende arrangementer.  
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Udlejning – rengøring 

Der har været 10-15 udlejninger til privat brug, herunder et par udlejninger, hvor Beboerforeningen har 
støttet etablerede lokale foreninger med mødelokale til generalforsamling, foreningsaktiviteter el.l. 

Beboerforeningen har brugt beboerhuset 10-12 gange til egne arrangementer. 

Ovenstående skal ses i lyset af corona-nedlukning og køkkenrenovering.  

Det er ressourcekrævende at drive udlejning, og beboerforeningen har ingen væsentlig indtjening på dette 
ifht. arbejdsmængden. Det vil være til fremtidig overvejelse om beboerforeningen skal stille beboerhuset til 
rådighed for medlemmers private sammenkomster og hvordan denne model for udlejning / udlån skal ske. 
Det er fortsat bestyrelsens vurdering, at det er et stort aktiv at kunne leje beboerhuset til private sammen-
komster, men i lighed med arrangementerne, mangler der frivillig drivkraft til denne opgave.  

Bestyrelsen har lavet aftale med et rengøringsfirma, således at bestyrelsen slipper for at skulle oplære ren-
gøringsfolk til opgaven og slipper for at administrere løn og ansættelse i forbindelse med dette arbejde.  

Medlemmer 

Vi har valgt at ”opsige” alle vores medlemmer, der betaler via Betalingsservice, da denne løsning ikke giver 
mulighed for at kommunikere med vores medlemmer i samme udstrækning, som vi kan i et medlemssy-
stem, hvor vi eksempelvis har mailadresser på medlemmerne og i forbindelse med indmelding kan få med-
lemmer til at tilmelde sig nyhedsbrev.  

Medlemskab tegnes fremadrettet via foreningens hjemmeside 

https://lisbjergbeboerforening.dk/meld-dig-ind/  

Bestyrelsen vil kontakte alle, der hidtil har betalt via betalingsservice. Bestyrelsens medlemmer hjælper 
gerne med tilmelding.  

Synlighed 

• Husstandsomdelt flyer i Lisbjerg 
• Sociale medier 
• Hjemmeside 
• Nyhedsbrev 
• Kirkenyt 
• Opslag på tanken 

Selvom kommunikation er en svær ting, har der været kommunikeret meget, og når vi både er landet i 
postkassen, lygtepælene i forbindelse med byfesten, kirkenyt, på de sociale medier, må man sige, at der har 
været gjort et hæderligt forsøg på at fortælle vidt og bredt om foreningen og foreningens aktiviteter.  

 

Det kommende år 

Lisbjerg Beboerforening går ind i et jubilæumsår med 60 år på bagen. Vi kipper med flaget og håber, at der 
bliver kippet med flaget flere gange i løbet af året. Er der nogle der ønsker at stå for en særlig fejring, er 
man velkommen til at kontakte bestyrelsen.  

Vi bliver også flere i Lisbjerg, og vi glæder os til at invitere alle nytilflyttere med. Vi har aktuelt planlagt at 
husstandsomdele en velkomstflyer til de nye boligområder, der løbende popper op.  

Vi glæder os til et nyt år med flere muligheder for at mødes! 

 

Bestyrelsen i Lisbjerg Beboerforening, januar 2022 

https://lisbjergbeboerforening.dk/meld-dig-ind/


Bilag B



















Bilag C 
Generalforsamling 2022 
Lisbjerg Beboerforening 

 
 

Side 1 af 2 
 

§ 3 Medlemskab  
Enhver fastboende i Lisbjerg, Skejby og Terp kan optages som medlem af 
beboerforeningen. 

Må formodes at være udtryk for et personligt medlemskab, men gennem noget tid (år?) har 
det været annonceret og accepteret, at medlemskab gælder husstanden. 
Derfor bør paragraffen ændres, så den er mere præcis og specifik om typen af medlemskab. 
Forslag til tilføjelse: 
”Medlemskabet er gældende for hele husstanden.” 

Således at ny ordlyd af hele §3 vil være: 
Enhver fastboende i Lisbjerg, Skejby og Terp kan optages som medlem af 
beboerforeningen. Medlemskabet er gældende for hele husstanden. 

§ 4 Generalforsamlingen  
Generalforsamlingen afholdes hvert år på sidste tirsdag i januar måned kl. 19. Der 
kan annonceres om arrangementet efter bestyrelsens ønske.   
Alle medlemmer der har betalt deres kontingent, er stemmeberettiget på 
generalforsamlingen og har ret til at fremsætte forslag.   
Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:   
1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning  
3. Forelæggelse af revideret regnskab  
4. Indkomne forslag  
5. Valg  
6. Fastsættelse af kontingent  
7. Evt.   
Forslag, som kræver ændring af vedtægterne, kan kun behandles på den ordinære 
generalforsamling og skal være bestyrelsen i hænde senest d. 31-12. Ændring af 
vedtægterne kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Skriftlig 
afstemning skal foretages, hvis et medlem ønsker det.   
Forslag der ikke kræver ændring af vedtægterne kan fremsættes på selve 
generalforsamlingen. Forslagene afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Skriftlig 
afstemning skal foretages, hvis et medlem ønsker det.   
Generalforsamlingen vælger i lige år tre bestyrelsesmedlemmer og en 
bilagskontrollant, i ulige år fire bestyrelsesmedlemmer og en bilagskontrollant. Alle er 
valgt for en to-årig periode.  Generalforsamlingen vælger desuden to suppleanter til 
bestyrelsen og en suppleant for bilagskontrollant for et år.   
Alle personvalg er skriftlige, når der er flere kandidater end nødvendigt. 

Der er ønske om præcisering af tidsfrist for aflevering af forslag til generalforsamlingen.  
Og også et forslag om at undgå den udemokratiske mulighed for at stille forslag på selve 
generalforsamlingen. Det åbner for, at der kan stilles alle mulige forslag, også af mere 
vidtgående karakter, om eksempelvis brug af foreningens midler. Hvis foreningens medlemmer 
ikke kender til et emner på forhånd har man dels ikke mulighed for at sætte sig ind i emnet og 
dels ikke mulighed for på den baggrund at beslutte sig for om man vil møde op eller ej. 

Forslag til ændringer: 
Generalforsamlingen afholdes hvert år på sidste tirsdag i januar måned kl. 19. Der kan 
annonceres om arrangementet efter bestyrelsens ønske. 
Alle medlemmer der har betalt deres kontingent, er stemmeberettiget på generalforsamlingen 
og har ret til at fremsætte forslag.   
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Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:   
1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning  
3. Forelæggelse af revideret regnskab  
4. Indkomne forslag  
5. Valg  
6. Fastsættelse af kontingent  
7. Evt.   
Forslag, som kræver ændring af vedtægterne, kan kun behandles på den ordinære 
generalforsamling og skal være bestyrelsen i hænde senest d. 31-12. Alle forslag til punkter, 
der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde inden 1. januar. 
Herefter skal bestyrelsen offentliggøre den fulde dagsorden senest 14 dage før 
generalforsamlingen. 
Ændring af vedtægterne kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Skriftlig 
afstemning skal foretages, hvis et medlem ønsker det.   
Forslag der ikke kræver ændring af vedtægterne kan fremsættes på selve 
generalforsamlingen. Forslagene afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Skriftlig afstemning 
skal foretages, hvis et medlem ønsker det.   
Generalforsamlingen vælger i lige år tre bestyrelsesmedlemmer og en bilagskontrollant, i ulige 
år fire bestyrelsesmedlemmer og en bilagskontrollant. Alle er valgt for en to-årig periode.  
Generalforsamlingen vælger desuden to suppleanter til bestyrelsen og en suppleant for 
bilagskontrollant for et år.   
Alle personvalg er skriftlige, når der er flere kandidater end nødvendigt.” 

Således at ny ordlyd af hele §4 vil være: 
Generalforsamlingen afholdes hvert år på sidste tirsdag i januar måned kl. 19.  
Alle medlemmer der har betalt deres kontingent, er stemmeberettiget på 
generalforsamlingen og har ret til at fremsætte forslag.   
Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:   
1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning  
3. Forelæggelse af revideret regnskab  
4. Indkomne forslag  
5. Valg  
6. Fastsættelse af kontingent  
7. Evt.   
Alle forslag til punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde inden 1. januar. Herefter skal bestyrelsen offentliggøre den 
fulde dagsorden senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Ændring af vedtægterne kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. 
Skriftlig afstemning skal foretages, hvis et medlem ønsker det.   
Forslagene afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Skriftlig afstemning skal 
foretages, hvis et medlem ønsker det.   
Generalforsamlingen vælger i lige år tre bestyrelsesmedlemmer og en 
bilagskontrollant, i ulige år fire bestyrelsesmedlemmer og en bilagskontrollant. Alle 
er valgt for en to-årig periode.  Generalforsamlingen vælger desuden to suppleanter 
til bestyrelsen og en suppleant for bilagskontrollant for et år.   
Alle personvalg er skriftlige, når der er flere kandidater end nødvendigt.” 
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