
 

 

 

Til alle medlemmer af Balle Borgerhusforening. 

Der er indkaldt til ordinær generalforsamling i foreningen torsdag d. 2. marts kl. 19.00. 

Generalforsamlingen kommer til at køre efter den dagsorden, som er beskrevet i vedtægternes §5 

stk. 3. På nuværende tidspunkt er der ikke indkommet forslag til emner, der skal drøftes på 

generalforsamlingen. 

Vedtægterne findes her, men kan også læses på hjemmesiden www.balleborgerhus.dk 

Under dagsordenens punkt 8 bliver vi nødt til at bøje vedtægterne lidt, idet § 7 beskriver, hvordan 

der skal vælges medlemmer på en sådan måde, at halvdelen af bestyrelsen er på valg et år og den 

anden halvdel er på valg næste år. Det sikrer en vis kontinuitet i bestyrelsens arbejde. På 

generalforsamlingen må vi blive enige om at se bort fra dette, idet der er en stor del af den 

siddende bestyrelse, som ikke kan genvælges af forskellige grunde, sygdom, alder, dødsfald, 

fraflytning…. 

Den siddende bestyrelse består på papiret af: 

Finn Harding Sørensen, Jens Kannegaard, Lisbeth Sørensen, Gregers Vester Jakobsen, Kim 

Pedersen, Lena Hass, Lars Kjær, Ernst Thygesen, Svenne Klemmensen. Suppleanter: Jørgen 

Brøgger og Bodil Pindstrup. 

Af bestyrelsesmedlemmerne ønsker Kim og Lisbeth at fortsætte, Lars og Ernst vil gerne afløses. 

Begge suppleanter vil gerne afløses. 

Denne situation giver klart et behov for nye kræfter til bestyrelsen. Vi har nogle stykker i 

kikkerten, men der er behov for flere. Måske kan en eller to af de siddende medlemmer overtales 

til en tur mere, men der skal lyde en kraftig opfordring til, at nye folk træder til for at udvikle 

foreningen videre. Mange af de afgående bestyrelsesmedlemmer har været med fra starten og altså 

været med til at opbygge foreningen og Borgerhuset. Nu står der et flot og velfungerende 

borgerhus, så bestyrelsesarbejdet fremover bliver mere drift og udvikling. Vi skal have 

gennemsnitsalderen på bestyrelsesmedlemmerne sat ned, meget ned. Mød frem på 

generalforsamlingen, stil op og vær med til at arbejde for fællesskabet. 

Under punktet eventuelt skal vi også drøfte, hvordan vi finder tilstrækkeligt med frivillige til, at 

vi stadig kan flage på flagdagene. Måske kan vi også under eventuelt give den nye bestyrelse ideer 

til det fremtidige arbejde. 

På gensyn 

Finn Harding Sørensen 

https://balleborgerhus.dk/menu/borgerhusforeningens_vedtaegter.html

