
Referat af generalforsamling. Tebstrup forsamlingshus og borgerforening.  
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1. Til dirigent blev valgt Benny Kristensen 

Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt med annonce i Uge Bladet, Skanderborg og 

opsætning af indkaldelse i Dagli Brugsen, Tebstrup. 

2. Formandens beretning  

Beretning til generalforsamling, Tebstrup Forsamlingshus og borgerforening.  

2019 blev et turbulent år for foreningen. Det blev indledt med en indkaldelse til en ordinær 

generalforsamling, hvor der skulle stemmes om foreningen og forsamlingshusets nedlæggelse.  

Det blev der et flertal for, 17 ud af 20 stemte for.  

En nedlukning af foreningen og forsamlingshuset skal dog over en ekstraordinær generalforsamling, som vi 

blev indkaldt til den 19. marts 2019.  

Her blev der flertal for, at en ny bestyrelse fik et år mere til at se på mulighederne for forsamlingshuset og 

foreningen. Denne bestyrelse bestod af Carsten Andersen, Lars Andersson og Dorthe Kornmåler fra den 

gamle bestyrelse og Turid Steele og Lars Clausen som nye medlemmer. Dertil to nye suppleanter i form af 

Martin Hjarsen og Karina Hjarsen 

Lars Clausen blev formand 

Det første vi gjorde var at sætte system i driften. Martin Hjarsen står for udlejningen og rengøring. De 

andre for den øvrige drift. Herunder ide udvikling. 

Carsten Andersen og Lars Clausen stod for forhandlingerne med Ejer Bjerge omkring de muligheder huset 

vil have i fremtiden.  

Der er blevet afholdt to til tre møder med repræsentanter for Ejer Bjerge. Her har dialogen været ganske 

fin. Ejer Bjerge fik til opgave at undersøge, om de tanker der har været fremme om, at flytte 

forsamlingshuset til en placering ved skolen, i det hele taget kan lade sig gøre rent politisk.  

Meldingen tilbage fra Skanderborg kommune er, at det kan godt lade sig gøre.  

Længere er vi ikke kommet i den retning. 



Vi har afholdt et borgermøde den 19. november 2019 med stor opbakning og en rigtig god debat. Referatet 

fra dette møde er på grund af travlhed og måske også lidt langsomhed… endnu ikke skrevet, men det sker 

snarest.  

Essensen i debatten var dog, at de folk der var med til debatten, alle ønsker, at vi skal have et fælles 

samlingssted i byen. Der var forskellige holdninger til den ene eller anden placering, men at vi skal have et 

sted hvor vi kan mødes neutralt og hvor vi kan komme som vi er som borgere i byen og omegnen, det var 

der stor opbakning til. 

Nu står vi her i dag, på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har senere forslag til debat måske også 

afstemning.  Hvilke muligheder har vi? Hvilken indsats skal der til, for at vi når det fælles mål? 

Kultur: 

Vi har kun afholdt reelt to arrangementer i det seneste år. Det er som sagt borgermødet i november men 

det var også afholdelse af koncert med Allan Olsen i september.  

Allan stod selv som delvis arrangør, da billetsalg, lyd og lys var med i pakken. Vi skulle stille hus til, sørge for 

opstilling af stole, levere lidt mad (mormor mad, ikke hverken vegetar eller andet grønt – Kirsten Jensen var 

den rette) og ellers står for baren 

Det blev en rigtig fin aften både musikalsk og i baren. Som I vil se senere, fik vi også et lille overskud på 

vores indsats. 

Huset har igen i år været udlejet ugentligt til Horsens Pokerklub. Ud over brugen hver onsdag aften, så også 

første lørdag i måneden.  

Der har også været udlejninger til private fester og foreningsmøder. Disse udlejninger fortsætter i det nye 

år.  

Borgerforeningen: 

Lad mig lige slå et lille slag for Tebstrup Borgerforening. Der er ingen tvivl om, at den gren af foreningen har 

været forsømt i årevis. Men nu mener jeg, at vi skal til at få meget mere fokus på den.  Af flere årsager: 

- Ejer Bjerge er en paraplyorganisation for egnens foreninger. For at Ejer Bjerge kan leve, skal vi have 

et aktivt foreningsliv med medlemmer. 

- Tebstrup Borgerforening er en af disse medlemmer af Ejer Bjerge som kan stille med personer til 

bestyrelsen i Ejer Bjerge. 

- Vi skal altså som borgere her i byen, være medlem af f.eks. Tebstrup Borgerforening for at kunne få 

indflydelse på udviklingen af egnen via Ejer Bjerge 

- Eller andre foreninger 

Hvad kan en borgerforening: 

Jeg mener, og det står helt for egen regning, at en stærk borgerforening kan samle byens ønsker om byens 

udvikling, og sammen med de kræfter vi har, bla. I Ejer Bjerge men også andre steder, kan påvirke de 

kræfter der har betydning for udviklingen af byen og egnen og også selv stå for en del af denne påvirkning. 

Et eksempel. Vi er ca. 5-600 hustande på vores egn. Hvis hver husstand melder sig ind i Tebstrup og omegns 

forsamlingshus og borgerforening, så vil det indbringe lad os sige ca. 110.000 kr. om året til udvikling. Lad 

os så sige at de 55.000 kr. går til forsamlingshusets udvikling og vedligehold og de 55.000 kr. går til 



borgerforeningen, hvad vil så være til hinder for, at vi over år kunne samle penge sammen til f.eks. opkøb af 

huse? Jeg kan nævne at Horsensvej 82 blev solgt på tvangsauktion for 200.000 kr.  Hvis nu f.eks. jeg kan jo 

nævne huset på hjørnet af Risvej og Horsensvej kommer til salg, vil det da være en fin mulighed, at 

Tebstrup Borgerforening købte det kontant. Rev det ned. Lavede en park eller solgte grunden igen med 

klausuler eller hvad man nu kan forestille sig.  

Foreningen kan også, med aktive medlemmer, udviklingen af egnen i samarbejde med andre foreninger 

med samme drømme.  

 

Hvad ser vi ind i?  Vi ser ind i, at husets fremtid endnu er uafklaret. Vi skal i aften have besluttet os for en 

retning at gå i. Skal vi sætte dette hus i stand? Der ligger mange fine ideer til dette. Har vi kræfterne til at 

bygge nyt? Den drøftelse ser jeg frem til.  

Medlemmer. Den uro der har været i 2019 har åbenbart skræmt medlemmerne væk. Der er kun 35 der har 

betalt medlemskab. Det er klart et område, vi skal have forbedret. Jeg har nogle sedler med i dag, som I kan 

læse og skrive under på, hvis I gerne vil have en tættere kontakt med foreningen. Som sagt er der et stort 

potentiale for indtægt til foreningen, hvis vi får flere til at melde sig ind 

Med håbet om en god fremtid for vores forening og dets virke. God aften.  

Dirigenten  

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

Årsregnskab 2019 Tebstrup Forsamlingshus     

      

indtægter 2.019  2.018  

Kontingenter 7.490  22.095  
udlejning 68.900  57.600  
Støtte fra kommunen 22.100  21.200  
Entre, barsalg, madsalg 13.135  30.150  
Sponsorat  2.011  0  
I alt 113.636 113.636 131.045 131.045 

     

Udgifter     

Indkøb mad og drikke og musik 13.253  17.189  
Rengøring 1.000  1.284  
Rengøringsart 831  0  
Forsikringer 5.634  5.524  
Annoncer 10.806  3.950  
Bredbånd og telefon 3.339  3.626  
Rep. Og vedligehold 6.005  7.637  
Vand 2.920  741  
El  29.993  40.875  
Renovation 3.248  3.248  
porto/gebyr bank 1.225  1.700  
Diverse 60  1.340  



Advokat 6.875    

Små anskaffelser 19.301  7.400  

     

     

I alt 104.491 104.491 94.514 94.514 

     

Dækningsbidrag  9.145  36.531 

     

Afskrivning køb inventar 2010  6.300  6.300 

Afskirvning køb inventar 2011  2.000  2.000 

Afskrivning ombygning 2012 (10 år)  13.735  13.735 

Afskrivning barombygning 2013 (10 år)  3.378  3.378 

Årets resultat  -16.268  11.118 

 

Året har været præget af, at alt for få medlemmer fra 2018 har opretholdt deres medlemskab i 2019. Den 

megen debat om husets fremtid, nedlæggelse eller flytning, har gjort medlemmer usikre. Dertil har den nye 

bestyrelse ikke haft fokus på kontakten til medlemmerne, al den stund tiden er gået med at finde ud af, 

hvilke fremtidsmuligheder huset og foreningen vil have. 

De ekstra generalforsamlinger og omkostninger til advokat, har også belastet regnskabet for 2019.   Samlet 

set ender året med et underskud på 16.268 kr. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Bestyrelsens og indkomne forslag 

Der var fremlagt 4 forslag: 

- Sætte huset i stand og beholde det 

- Rive huset ned og bygge et nyt på grunden 

- Rive huset ned og bygge et nyt et andet sted i Tebstrup 

- Rive huset ned og bygge et nyt ved Ejer Bavnehøjskolen 

Efter en meget kort debat, blev det vedtaget, at arbejde for, at sætte huset i stand. 

5. Fremlæggelse af budget og kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Samt at bestyrelsen bestræber sig på, at skaffe flere medlemmer. 

Budget 2020: 

Budget 2020 for Tebstrup forsamlingshus    

     

indtægter 2019   2020  

      

Kontingenter 7.490   24.000  
udlejning 68.900   70.000  
Støtte fra kommunen 22.100   22.100  
Entre, barsalg, madsalg 13.135   70.000  



Sponsorat  2.011     

I alt 113.636 113.636 186.100 186.100 

      

Udgifter      

Indkøb mad og drikke og musik 13.253   40.000  
Rengøring 1.000   1.000  
Rengøringsart 831   831  
Forsikringer 5.634   5.634  
Annoncer 10.806   3.000  
Bredbånd og telefon 3.339   3.339  
Rep. Og vedligehold 6.005   10.000  
Vand 2.920   3.000  
El  29.993   32.000  
Renovation 3.248   3.248  
porto/gebyr bank 1.225   1.225  
Diverse 60   100  
Advokat 6.875     

Små anskaffelser/ vedligehold 19.301   40.000  

      

      

I alt 104.491 104.491 143.377 143.377 

      

Dækningsbidrag  9.145  42.723 

      

Afskrivning køb inventar 2010  6.300  6300 

Afskirvning køb inventar 2011  2.000  2000 

Afskrivning ombygning 2012 (10 år) 13.735  13735 

Afskrivning barombygning 2013 (10 år) 3.378  3378 

Årets resultat  -16.268  17.310 
 

Der forventes et overskud på 17.300 kr. 

Budgettet blev godkendt. 

6. Valg af bestyrelse og to suppleanter 

På valg var Carsten Andersen, Dorthe Kornmåler og Lars Andersson.  

Kun Lars Andersson ønske at genopstille. 

Valgt blev Finn Kobberø og Birgitte Kobberø 

Suppleanter blev Martin Hjarsen og Benny Kristensen 

7. Valg af revisor og revisor suppleant 

Genvalg til Kurt Basse og Birger Holm 



 

8. Eventuelt. 

Dirigenten fik tak for det fine arbejde. Og han takkede for god ro og orden.  

Referent: Turid Steele 

Således underskrevet 

 

Benny Kristensen 

Dirigent 


