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REFERAT - Generalforsamling

Placering: GrindSTEDET, Borgergade 1, 7200 Grindsted

Dato: 7. marts 2023 - kl. 19-21

Til stede:

BesWrelse; René Heiselberg Gier, Jørgen Guldager, Pernille Steffensen, Niels Prip, Anne-
Grethe Hansen, Annette Lundgaard, SØren Skjold Andersen, Tommy Mikkelsen,

Derudover: Jø rgen Kristensen (dirigent), Ole Søbye, Kalle Nielsen,

Afbud: Lars NØrgaard, Kristian Duedahl, Simon Nicolajsen, Mads Helbo, Anders Steffensen,
Anna-Kathri ne Jacobsen

Referent: Marie Juncher

Dagsorden:

1.. Valg af dirigent og evt. stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskabet
4. Behandling af indkomne forslag
5. Oríentering og godkendelse af budget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor(er)
8. Eventuelt



Referat:

Ad. 1- Valg af dirigent og evt. Stemmetællere

JØrgen Kristensen er indstillet af bestyrelsen til at være dirigent

Jørgen blev valgt som dirigenta

Ad. 2 - Formandens beretning

o 29 medlemmer dags dato. Vi vil gerne have langt flere
¡ Vi har en vigtig dagsorden, hvorfor det naturligvis er vigtigt at fortsætte arbejdet i

GDGH

o Vigtigt er at vi fortsat støtter op om Billund Kommune - herunder fx

GTindSTEDET

. Äret der gik:

o Sat plantekasser op med Grindsted Handel og FGU i gågaden

o Afholdt Grøn Fredag med Billund Kommune, FGU og Grindsted Handel
o Madkassen - Grindsted (vi hjalp med opstart) i samarbejde med

Frivilligcenter Billund
o Høstmarked i oktober med Grindsted Landbrugsskole og græskarkonkurrence
o Opstart af Repair-Café Grindsted (etableret styregruppe og frivilliggruppe) i

samarbejde med Frivilligcenter Billund
o Fraflyttet 'Det grgnne hjørne' og flyttet til GTindSTEDET for opbakningen

hertil
o Den politiske interesse

o Der er udarbejdet en samarbejdsaftale, der har fokus på
fæl lesprojekterne/opgaver mel lem Bil I und Kom m unes DK2020-pla n og G DGH
8 temaer

o Vi skal værne om og udvikle samarbejdet
o Bestyrelsen er blevet udvidet for netop at videreudvikle det gode samarbejde

med kommunen
o Nu og fremadrettet

o Vi skal finde fælles projekter med Billund Kommune mellem DK2020 og
GDGH temaer så vi sikrer at have fælles fokus på projekterne

o Projekter i 2023
o Social Sofas ved Anni
o Repair Café Grindsted - fortsat udvikling heraf
o HØstmarked i samarbejde med Grindsted Landbrugsskole - med zucchini

konkurrence
o Grøn beplantning i gågaderne sammen med Gríndsted Handel
o Hestegræsserlaug med Grindsted Rideklub
o Aktive omkring fællesskaber - herunder energifællesskaber
o Udpege områder/projekter med fælles interesse mellem DK2020 og temaer i

GDGH
o Fællesdag/aften med tovholderne for alle interesserede

o Kort gennemgang af projektet: Kraftcentrum Grindsted v/René



Ad. 3 - Forelæggelse af årsregnskab vlSøren

Regnskabet 2O22 blev enstemmigt godkendt

Ad.4 - Bestyrelsen indstiller forslag om et nyt tema i foreningen: Fællesskab og Kultur

o Grindsted er en by med mange stærke foreninger, hvor fællesskab og kulturlivet
fortsat skal være stærkt. Det er også vigtigt at GDGH i fremtíden tænker netop den
sociale bæredygtighed ind som et fokusområde. Selvom Fællesskab allerede er en af
vores værdier, så får vi jævnligt forslag og muligheder for at deltage i projekter, hvor
den sociale bæredygtighed er i centrum.

o Derfor mener vi også at der er plads til et tema mere, der sætter fokus på
dette. Det kan være projektet "social sofas", som Anni Guldager er i gang
med, som omhandler opstilling af sofaer i lokalmiljøet i centrum, hvor der
indbydes til samtaler og samvær. Det kunne være fællesspisning,
aktivitetsdage eller andet kulturelt - både høj- oe lavkultur, der kan bidrage
til at gøre Grindsted til en by, der i fremtiden har stærke sociale relationer og
foreninger.

o Pernille vil gerne være tovholder for temaet.

Det indkomne forslag blev godkendt og Pernille blev valgt som tovholder, men idet Pernille
snart går på barsel vil der i den kommende tid blive søgt at finde en tovholder mere til dette
tema.

Ad. 5 - Orientering og godkendelse af budget vlSøren

Ved udgangen af 2023 forventes minimum 60 betalende medlemmer, hvilket udgør det
nuværende budget. Der er dog stor usikkerhed forbundet med det kommende år grundet
sponsormuligheder og puljer.

Der vil blive investeret lidt penge i at udvide det nuværende økonomisystem, idet vi herved
automatisk udsender faktura for det årlige medlemskab. Noget vi har tabt mange
medlemmer på ikke at have. Ligeledes arbejdes der på at få GDGH oprettet til mobilepay,
hvilket dog ikke er helt ligetil.

Budgettet blev godkendt.

Ad.6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Kdndidater på vølg:

Modtager genvalg:

René Heiselberg Gier
Niels Príp

Pernille Steffensen
Anna-Kathrine Jakobsen (modtager valg som suppleant)

Ole SØbye opstiller som suppleant

Modtager ikke genvalg:

Anders Steffensen (s upplea nt)

Ønsker at udtræde: Lars Nørgaard (suppleant)



lkke på valg:
Jørgen Guldager
Kristian Duedahl

Simon Nicolajsen
Mads Helbo
Annette Lundgaard
Anne-Grethe Hansen

Tommy Mikkelsen

Bestyrelsen udgøres herefter af:
Jørgen Guldager
Kristian Duedahl

Simon Nicolajsen
Annette Lundsgaard

Anne-Grethe Hansen
Tommy Mikkelsen
Mads Helbo
René Heiselberg Gier
Niels Prip
Pernille Steffensen

SØren Skjold Andersen

Suppleanter: Anna-Kathrine Jakobsen og Ole SØbye

Ad.7 - Valg af revisor(er)

Bestyrelsen foreslår genvalg af Dorthe Brínkmann
Dorthe blev enstemmigt valgt.

Ad.8 - Evt.

Løs drøftelse af hvordan vi øger medlemsantallet for foreningen

Energifællesskab blev drøftet. SØren fortalte om puljemidler der kan ansøges ved EU til et
konkret projekt med et energifællesskab. Vi kan ansøge hvis vi er 150 medlemmer.
Søren vil gerne etablere et webinar eller en projektaften omkring emnet.

Tommy vil gerne sponsorere GDGH-pins, hvilket blev taget meget positivt imod

gen Kristensen

rigent


