Referat af Borgerforeningen Fredensborg Bys Generalforsamling 2.3.2020.
Dagsorden for mødet:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning v/ Palle Bjørnsten
4) Forelæggelse af regnskab v/ Tina Deichmann
5) Fremlæggelse af næste års budget v/ Tina Deichmann
6) Fastsættelse af kontingent 2021 v/ Tina Deichmann
7) Indkomne forslag
Vedtægtsændringer v/ Gorm Tortzen
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) EVT.
Referent: Mette-Marie Ravnkjær

Ad 1) Formand Palle Bjørnsten bød velkommen, hvorefter Tinne Borch blev valgt som
aftenens dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Ad2) Gorm Tortzen og Jens Anton Hansen blev valgt som stemmetællere.
Ad3) Palle Bjørnstens formandsberetningen. (resumé)
Bestyrelsen har haft travlt. Der er afholdt 10 bestyrelsesmøder og brugt mange timer
udenfor bestyrelsesmøderne til at realisere beslutningerne fra disse.
De borgerrettede aktiviteter: Fastelavn blev afholdt for omkring 150 børn i februar.
Spejderne gav en uvurderlig hjælp til afvikling af tøndeslagning. Brugsen, boghandleren,
bageren og Håndværkerforeningen donerede til afholdelsen.
I marts samledes en række interesserede foreninger og enkeltpersoner i Kulturhuset for at
drøfte muligheden for at finde/opfinde en fælles kalenderplatform for byen. Dette møde
førte til at en lille gruppe undersøgte muligheden for at finde en app., der kan leve op til at
være let at betjene og som kan rumme funktioner og fleksibilitet nok til at være relevant for
foreninger og andre, der vil formidle byens hot spots og historie og samtidig vise hvad der er
af muligheder/aktiviteter og oplevelser i byen. Man fandt frem til en velegnet app “Min
Landsby” som kommunen i en prøve periode på 12 måneder financierer som et pilotprojekt
i samarbejde med Borgerforeningen. Prøveperioden forventes at starte hen mod sommer i
2020.

Den 2.lørdag i september afholdt Borgerforeningen igen et stort og vellykket Slotsmarked.
Der var tilmeldt 67 stadeholdere og deraf omkring 20 forretninger. I løbet af dagen
summede hovedgaden af god stemning og stor tilfredshed med det varierede udbud af
muligheder og varer både rettet mod børn, voksne og ældre. Det er skønnet at mellem 7000
og 10.000 besøgte Slotsmarkedet mellem klokken 10 og 16. Kommunen bidrog med ca.
9000 kr. Tina Deichmann og Jeanette Andreasen havde endnu et år styret arrangementer
sikkert i mål.
Slotsmarkedet blev fulgt op af en såkaldt pizza aften i oktober hvor bestyrelse og
Borgerforeningens hjælpere ved Slotsmarkedet takkede hinanden for en god indsats ved et
vellykket arrangement
I løbet af efteråret opstod et ønske hos bestyrelsen om at medvirke til at skabe/fastholde
den nytårstradition at Fredensborgs borgere kan samles i “ydre slotsgård” og se og høre HM
Dronningens nytårstale på storskærm og ønske hinanden GODT NYTÅR. Med stor
imødekommenhed fra slottet og finansiel opbakning fra en række forretninger lykkedes det
at få en kæmpestor skærm placeret i slotsgården, hvor de forsamlede først kunne se flotte
reklamespots som tak til vores sponsorer og derefter nytårstalen. Det var med sommerfugle
i maven bestyrelsen stod på slotspladsen før det begyndte, men 700 til 1000 mødte op og
gav os mange positive tilbagemeldinger efterfølgende såvel mundtligt som skriftligt men
også ved at mange meldte sig ind i vores forening. Der var meget kort tid til at rejse
tilstrækkelig sponsorstøtte da vi fik afslag fra kommunen på ansøgning om et tilskud. Det
lykkedes ikke at samle det fulde beløb - så Borgerforeningen måtte ty den buffer vi havde
afsat. Det var imidlertid pengene værd og vi er optimistiske i forhold til nytåret 2020.
Bestyrelsen er så småt gået i gang med de første forberedelser.
Udover ovenstående arrangementer, har Gorm Tortzen og Mette-Marie Ravnkjær arbejdet
med at tilrette foreningens vedtægter sprogligt men også ajourføre indholdet til en
Borgerforening anno 2020.
Derefter takkede formanden tidligere bestyrelsesmedlem Morten Budek, der desværre ikke
kunne være til stede. Morten Budek er udtrådt ved årsskiftet da han er flyttet til Svendborg.
Endeligt rundede Palle Bjørnsten af med at glæde sig over at der er positiv energi i
Jernbanegade, hvor nye butikker og initiativer blomster op og nye samarbejdsmuligheder
opstår.
Der er ligeledes glæde over at d.d. har Borgerforeningen 64 betalende medlemmer hvilket
er en støt fremgang.

Det blev også påpeget at der synes at være helt stilstand fra politisk hånd med hensyn til
løsning af byens trafikale problemer jf. det afholdte trafikmøde kommunen og byens
trafikgruppe afholdt i Kulturhuset 2019. Der var et velbesøgt møde. Noget koordinatorerne
for uddeling af flyers Gorm Tortzen og Niels Jensen har en del af æren for sammen med de
frivillige omdelere.

Palle Bjørnsten orienterede også afslutningsvis om sit svigtende helbred hen over efteråret,
der betød og vil kunne betyde igen en reduceret tilgængelighed og indsats i arbejdet i
bestyrelsen. Han takkede den øvrige bestyrelse i den henseende.

Ad 4) Tina Deichmann gennemgik regnskabet for 2019. Det blev godkendt af
generalforsamlingen.
Ad 5) Efter gennemgang af budget 2020 blev det ligeledes vedtaget.
Ad 6) Kontingent for 2021 forbliver 100 kr. årligt.

Ad 7) Indkomne forslag. Bestyrelsen havde udsendt forslag til ny vedtægt sammen med
indkaldelse til dagens generalforsamling. Tinne Borch gjorde de fremmødte opmærksom på,
at generalforsamlingen ikke ville kunne vedtage vedtægtsforslaget for nuværende, idet der
ikke var nok medlemmer til stede jf. gældende overenskomst § 19. Bestyrelsen skal således
indkalde ny generalforsamling indenfor 2 måneder, hvor forslaget kan vedtages med ½ af de
på dette møde afgivne stemmer.
Gorm Tortzen gennemgik vedtægtsforslaget, der blev godkendt så langt så godt med
enighed om enkelte justeringer. I §5 slettes sidste sætning - da denne er overflødig. I
forslagets § 19 slettes første linje der er kommet med ved en fejl og den følgende linjes
indhold gøres tydeligere.
Den nye generalforsamling vil blive indkaldt snarest med en rettet forslag til vedtægt til
forhåbentlig endelig vedtagelse før d.1.5.2020.
Der var ikke indkommet andre forslag.
Ad 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jeanette Andreasen og Mette-Marie Ravnkjær blev genvalgt.
Kim Stahnke der præsenterede sig selv og sit ønske om at bidrage til arbejdet i
Borgerforeningen blev valgt og er meget velkommen i bestyrelsen.
Ad 9) Som revisor blev Kitti Hartelius, der er villig til genvalg, genvalgt.
Som suppleant blev Thomas Stockmarr genvalgt.

Ad 10) Evt.
Generalforsamlingen drøftede lidt af hvert herunder hvordan foreningen kan tiltrække både
flere medlemmer men også flere hjælpere og bestyrelsesmedlemmer. Der er brug for at få
hjælp til sociale medier herunder hjemmeside og arbejdskraft på det område. Per Askested
tilbød at deltage i en drøftelse på et bestyrelsesmøde, hvor man så indkredse behovet og
hvad der kan gøres. Der blev også talt om opslag på de sociale medier og i Frederiksborg
Amtsavis for at gøre opmærksom på det spændende arbejde i Borgerforeningen og
tiltrække interesserede.
Det blev også givet meget positive tilbagemeldinger på bestyrelsens arbejdsindsats og de
afholdte arrangementer fra de fremmødte. Hvilket bestyrelsen glædede sig over.
Generelt udtrykte medlemmerne også tilfredshed med en opblomstring i byen.
Tinne Borch lukkede mødet og foreslog at samtalen kunne fortsætte over kaffe og kage.
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