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Borgerforening

Dirigent: Thyge Bjerring
Referat / Beslutninger

1.0 Valg af dirigent
Thyge Bjerring blev valgt som dirigent, som konstaterede generalforsamlingen for lovligt
indkaldt.
2.0 Bestyrelsens beretning v. formanden
”Randbøldal borgerforening 2018 – formandens beretning
Af Jørgen Hansen
2018 har været et fint år i borgerforeningen.
Vi har afholdt 6 fællesspisninger, 4 på campingpladsen og 2 på kroen, som nu er
i gang igen. De er altid velbesøgte, og mange benytter lejligheden til at mødes
med andre borgere fra landsbyen.
I slutningen af april afholdt vi Ren Dag, og 20-30 børn og voksne mødte op for
at hjælpe med til at holde vores by fin. Succesen er, at affaldsmængden falder år
for år, men der er stadig lidt at komme efter. I år vil vi i forbindelse med Ren Dag
forsøge også at få vedligeholdt nogle af de områder, borgerforeningen står for.
Efter arbejdet bød borgerforeningen og Randbøldal Camping på lidt grillmad og
en øl på campingpladsen.
Årets store arrangement Valdemarsmarkedet startede med problemer. Kraftige
vindstød blæste først vores eget telt omkuld og derefter det, vi havde
fremskaffet. Det på trods af at vi havde forsøgt at tøjre det godt.
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Heldigvis var der mange, som hurtigt kom til hjælp. Det er godt at mærke, at folk
smider, hvad de har i hænderne og hjælper til.
Den 16/6 forløb med tørvejr fra morgenstunden og mange kræmmere.
Desværre begyndte det at regne ved middagstid, så antallet af gæster var noget
lavere end tidligere.
(Tror vi, vi tæller jo ikke)
Efter markedet var der fest i teltet med rigtig god levende musik og mad fra
campingpladsen.
Vi var ikke så mange, men de, der var med, havde en rigtig hyggelig aften.
Efter markedet var bestyrelsen meget trætte. Det er et meget stort arbejde at lave
markeder. Derfor har vi prøvet, at finde nogle måder at gøre det mere
overkommeligt på.
Vi køber os til flere ting. Vi lejer borde og stole og de andre ting til baren et sted,
hvorfra vi kan få det leveret. Vi har brugt rigtig meget tid på transport. Vi har
også købt en grill, så vi ikke behøver at hente pølsevognen i Ribe.
Det er nødvendigt at nedbringe arbejdsbyrden, og vi skal nok også overveje, om
Valdemarsmarkedet har overlevet sig selv, eller om det trænger til en revision.
Vi lavede trods alt et lille overskud.
Regnen var uheldig for Valdemarsmarkedet, men et held for Sankt Hans.
Afbrændingsforbudet blev ophævet og vi fik bål. Ca. 150 mennesker hørte
Christina Munk Storm (præst i Randbøl) holde båltale. En rigtig hyggelig aften.
Den 16/9 havde vi svampetur med Peer og Hanne-Grethe, som øste af deres
store viden. Vi tog til Tykhøjet krat og noget af udbyttet blev tilberedt på
campingpladsen bagefter.
2/11 havde vi ølsmagning med Heine Nielsen fra Nørup Brugs. Igen på
Campingpladsen, som også leverede tapas. Fuldt hus og igen en rigtig hyggelig
aften.
1/12 Julearrangement med kakao, gløgg og æbleskiver i salen. Juletræet blev
tændt af julemanden, som kom i hestevogn. Mange glade børn fik godteposer og
en tur i hestevognen. Mange deltagere.
Derudover har bestyrelsen arbejdet med byportene. Vi har fået Flagstænger, som
kun venter på, at frosten går af jorden, så de kan komme op. Der har vi fået
lovning på penge fra badefonden.
Så har vi fået tegnet nye skilte i stedet for kong Ran. De er lige blevet bestilt. Det
skulle gerne pynte lidt på indkørslerne til byen.
Vi har haft en dialog med kommunen om forureningen af dammen. Ikke noget
nyt.
Vi har været ved at undersøge muligheden for at få lys i lindetræet ved kroen.
Ingen afgørelse, men arbejdet fortsætter.
Vi har fået sat nye markeringer af på en af de røde stier ved museet.
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Og endelig har vi været lidt mere udfarende for at få folk til at melde sig ind i
foreningen. Med succes!”
3.0 Regnskab og budget ved kassereren
Regnskabet blev fremlagt af Liv Thorbjørnsrød. Der er god balance og et meget stabilt
regnskab for 2018.
Der er pt 110 medlemmer i Randbøldal borgerforening, meget flot.
Regnskabet blev godkendt.
4.0 Fastlæggelse af kontingentet 2020
Kontingentet fastholdes.
150,- pr husstand
75,- for enlige og pensionister.
5.0 Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Liv Thorbjørnsrød – modtager genvalg
Jørgen Hansen – modtager genvalg på indkaldelsen, men ønsker på generalforsamlingen
ikke genvalg
Anne-Mette Amlund Olesen – modtager ikke genvalg.
1 vakant plads i bestyrelsen.

Der blev valgt 4 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen:
Liv Thorbjørnsrød blev genvalgt,
Ken Arpe, var ikke tilstede, men havde tilkendegivet sit kandidatur, blev valgt
Gitte Van Leeuwen, blev valgt
Thomas Hansen, blev valgt.
Tillykke til de valgte.
Tak til Jørgen og Anne-Mette for godt arbejde i henholdsvis 8 og 10 år i bestyrelsen.
6.0 Valg af suppleanter
på valg er:
Per Bolding, modtager genvalg
Jesper Christensen, modtager ikke genvalg.
Der blev valgt 2 suppleanter:
Per Bolding
Leif Boutrup
Tillykke med valget.
Tak til Jesper for indsatsen i 2018
7.0 valg af revisor
på valg er:
Per Tranekær Nielsen, modtager genvalg- blev valgt
Revisor suppleant:
Helle Jacobsen, modtager genvalg – blev valgt
Tillykke med valget.
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8.0. indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
9.0 Evt.
9.1 Der var stor ros til Skt. Hans arrangementet og til den lokale præsts båltale.
9.2 En lille reminder om at udforske de offentlige stier i området omkring Randbøldal og
Gødding.
9.3 Der kom forslag om at etablere ”Borgerforeningens venner” evt. ved hjælp af en mail/telefonliste. Dette drøftes af den nye bestyrelse.

Tak for det flotte fremmøde til generalforsamlingen!
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