
Generalforsamling i Holtug Borgerforening, fredag den 27. februar 2015. 
 

REFERAT 

 

1. Valg af dirigent. 
Ole Anker blev valgt 

 
2. Valg af 2 stemmetællere. 

Tom og Horst blev valgt 
    

3. Bestyrelsens beretning v/formanden. 
Beretningen blev godkendt 
 

4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse v./ kassereren. 
Regnskabet blev godkendt 
 
 

5. Fastsættelse af næste års kontingent. 
Kontingentet for 2015 uændret. 100 kroner for enlige og 150 kroner pr. husstand 
 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 
 
På valg er: 
 
Britta Tange (modtager genvalg). Genvalgt 
Merete Wilke (modtager genvalg). Genvalgt 
Yvonne Pedersen (modtager genvalg). Genvalgt 
Paw Kock (modtager ikke genvalg). 
Thor Grønbæk nyt bestyrelsesmedlem 
 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen. 
 
På valg er: Ingen. 
Michael Pedersen blev valgt 
 

8. Valg af revisor. 
 
På valg er: 
 
Tina Grønbæk (modtager genvalg). Genvalgt 
 

9. Valg af revisorsuppleant. 
 
På valg er: Ingen 



Villy Pedersen blev valgt 
 

10. Behandling af indkomne forslag. 
 
Eva Bjerregaard, Strædet 6, Holtug, 4660 Store Heddinge, har fremsendt dette forslag: 
 
Jeg foreslår, at vi slår Holtug Borgerforening sammen med Forsamlingshuset. 
Det ville være praktisk og nemmere med arrangementer etc. 
Det indkomne forslag forudsætter iflg. vedtægterne, at Holtug Borgerforening opløses. 
Det samme gør sig gældende for foreningen Holtug Forsamlingshus. 
Det var der ikke stillet forslag om. 
Endvidere kræver det, at en eventuel ny forening kan godkendes som en folkeoplysende 
forening, jfr. Folkeoplysningsloven. I alt fald er det en forudsætning for, at den nye 
forening kan hjemtage de tilskud fra Stevns Kommune, som i dag udbetales til Holtug 
Forsamlingshus fra Holtug Borgerforening. Tilskuddet udgør mellem 15.000 kr. og 18.000 
kr. årligt. 
Der udspandt sig en længere debat om emnet – herunder anvisning af andre muligheder 
for at ansøge om eventuelle tilskud til en ny forenings drift. 
Der blev truffet beslutning om, at bestyrelserne for Holtug Borgerforening og Holtug 
Forsamlingshus sammen undersøger mulighederne for en eventuel sammenlægning og 
konsekvenserne heraf. 
Punktet optages på næste ordinære generalforsamling. 
 

11. Eventuelt. 
Intet 

 
             Holtug den 5-3-2015  
             Merete Wilke 


