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Referat Generalforsamling, 17. august 2021, kl. 19:00-20:15 
 

15 personer havde denne august aften fundet frem til ØSVN-Hallens café. Halbestyrer Pia 
havde sørge for kage, kaffe og kolde drikke, så generalforsamlingen kunne blive afviklet 
med gode forsyninger. 

Dagens dagsorden blev præsenteret af Jane I: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning og godkendelse 
3. Regnskab og budget, fremlæggelse og godkendelse  
4. lndkomne forslag  
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
6. Valg af bestyrelsessuppleanter  
7. Valg af revisor  
8. Eventuelt  

1. Valg af dirigent. Stephan Dall valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen i henhold til vedtægterne normal afvikles senest i maj måned, men 
forhold omkring CoVid-19 havde udskudt mødets afholdelse. Iøvrigt var varslingen af selve 
dagens møde annonceret på rette sted og i rette tid i forhold til vedtægterne. Dirigenten  
overgav herefter ordet til formanden for beretning. 

2. Formandens beretning og godkendelse 

Traditionstro skal jeg holde en formands beretning. Jeg vil komme ind på hvad der er sket 

siden sidste generalforsamling og til i dag.  

I store overskrifter vil jeg sige, det går godt.  

Som alle andre steder i hele verden, har intet været som før…  Men jeg syntes det år der er 

gået, har været et år som har givet vores hal og lokalområdet noget vi kan være stolte af.  

Der er selvfølgelig altid plads til forbedringer og fornyelser. Men så er det jo godt at der 

allerede bliver arbejdet på det.  

Min beretning bliver ikke helt i kronologisk rækkefølge, men lidt mere i projekt opdeling. 

For at I kan følge med, vil jeg her kort fortælle om de ting der er blevet arbejdet med i 

løbet af perioden. Noget er færdiglavet og andet igangværende. 

 Som den mest synlige, største forandring og nyhed i hallen, ja i hele vores 

lokalområde. Det taler jo næsten for sig selv 😊  Det er vores nye tilbygning samt 

ombygning af det gamle fitness lokale.  Lige pludselig gik det stærkt.  

Da pengene (næsten) var på kontoen, kom der fart over feltet. 

August Licitation  
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(September Nordea fonden 625.000,-)  

November 1. spadestik  

December rejsegilde 

Marts aflevering af byggeriet 

Maj - Åbning af ØSVN-IF fitness 

 

 Lars Gliemann har være hovedansvarlig for projekt: Udskiftningen af ventiations- og 

varmeanlæg. I April mdr. blev det nye anlæg installeret. Anlægget lever op til de 

seneste standarder for komfort, energioptimering og overvågning. Hvilken har givet 

et meget bedre indeklima i hallen og er mere økonomisk på sigt. 

  

 Palle har være hovedansvarlig for projekt: Nøgle/brik system.  

Der er blevet lavet nyt briksystem i forbindelse med om-/tilbygning.  

 

 Hall monitor i ØSVN-Hallen. Vi er tilmeldt Vejle Kommunes 2 års forsøg med 

automatisk optælling af antal brugere i selve hallen. Formålet er at klarlægge det 

præcise antal brugere på forskellige tidspunkter. Med de data kan vi indrette driften 

bedre, eksempelvis rengøringsintervaller. 

 

 Indendørs projekter. 

En styregruppe arbejder med indendørs fornyelse, med henblik på mere åbenhed af 1. 

sal, så lokalet her kan bruges uden for cafeens åbningstid. 

 

Vejle kommune havde en ” Covid-19 pulje” til styrkelse af lokalt liv og nærdemokrati. 

Den har ØSVN-Hallen ansøgt om midler til etablering af ”Fællesområde med mulighed 

for sektionering”. Første del (50.000 kr) handler om aflukningsmulighed ind til køkken, 

kontor og lager. De penge var vi så heldige at få. I november gik Fredsted tømrer/ 

Maler Hoier i gang med det projekt 

Anden del (70.000 kr) er indretning af selve cafe-området med flytbare skærmvægge, 

rengøringsvenligt gulv og fleksibel belysning, her fik vi desværre afslag, men der 

arbejdes stadig på projektet. Her i august der monteret nyt lys af H. Christiansen.  

 

 Finde her og nu løsninger til opbevaring af rekvisitter, ting fra depotrummet og 

”andre godter”. 

Der hvor vi står lige pt er, at vi har en del stående på Ødegård og der arbejdes på at 

lave nogle indvendige løsninger i det eksisterende. B.la. med ophæng af Volley 

stænger/net inde i hallen og benytte dommeromklædning og rengøringsrum.   
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 Udendørsprojekter 

En styregruppe arbejder på at skaffe penge til Fase 2. Området foran hallen. Amfi / 

Skater / opholdssted / udendørstræning. Vi har desværre fået et afslag, men vi er 

allerede i gang med en anden ansøgning.  

 

 + lidt af det løse….  Alarm – brand – retningslinjer – dokumentationer – 

energimærkningsrapport - ØSVN-Hallens medlemmer. Gas, vand og el registreres 

hvert kvartal, med henblik på at observere eventuelle afvigelser.  

Generelt mere struktur, nemmere at overtage for andre, gør det nemt for os selv på 

sigt.  

 

Pointen: Der er godt gang i UDVIKLING og skabelse af noget nyt.  

Jeg syntes ØSVN-Hallen har nogle gode visioner og med den positive opbakning der er her i 

lokalområdet, så kan vi komme langt. Det er bare vigtigt, at vi bliver ved med at være 

struktureret, finde nye ildsjæle og dyrke vores fællesskab.  

En god udvikling kræver flere ting, men nogle af de ting fonde syntes godt om er: struktur, 

lokal opbakning og styr på økonomien, og det har vi fået. Vi har fået en sund økonomi, men 

det vil Bo komme ind på senere.  

Pia – tak for din tålmodighed og flot du selv har kunne hive dig i gang i denne tomme hal 

og for at du har sørget for at håndværkerne skidt ikke er groet fast.  

Det har været en anderledes tid, men du har som altid sørget for at tingene er blevet gjort 

og holdt det hele pænt. 

Jeg ved egentlig ikke om det er passende at komme med en takketale, men det gør jeg.  

Som nævnt under de forskellige projekter, har der været brugt rigtig mange frivillige timer.  

Per – I forbindelse med tilbygningsprojektet skal der lyde en stor tak til dig for det store 

stykke arbejde du har gjort, med at holde ingeniører og byggeformand i ørerne. 

Men du har også brugt mange timer udover det. Du er den bedste sekretær jeg har kunne 

ønske mig. Vi er ikke altid enige, men du er spændende at arbejde sammen med.  

Palle  – Selv om du ikke er i bestyrelsen ligger du rigtig mange timer her. Vores IT- og 

briksystem kører kun takke være dig. Din familie må ind imellem savne dig, så for at gøre 

lidt godt retur til jer, er her en lille ting fra hallen til dig og familien.  



 

4 
 

Til både jer i bestyrelsen og jer frivillige ildsjæle der gør en stor forskel her i hallen, vil jeg 

sige tusinde tak for det arbejde i gør, det er flot med de kræfter og timer i ligge her i jeres 

fritid. I er den usynlige lim, der holder sammen på det hele.  

Jeg er glad for at have været jeres formand i nogle år, og jeg håber at nogle af de frø jeg 

har sået, vil blive gødet rigtigt og blive til noget. Jeg vil selv gøre hvad jeg kan for at bakke 

op om hallens udvikling fra sidelinjen. 

Tak for ordet.  

Jane Iversen, Bestyrelsesmedlem 2011 – 2021, Bestyrelsesformand 2017 - 2021 

Beretningen blev herefter godkendt med applaus af generalforsamlingen. 

3. Regnskab og budget, fremlæggelse og godkendelse, ved kasserer Bo     

Bo gennemgik regnskabet. Regnskabet udviser et overskud på 146.198 kr. Bo forklarede 
også, at regnskabet ikke udviser nogle særlige udsving i forhold til selve driften. Derimod 
optræder omkostningerne fra til- og ombygningsprojektet indblandet i regnskabsårene 
2020 og også kommende 2021. Det skaber en regnskab som ser lidt anerledes ud end 
tidligere år. 

Der kom et par spørgsmål fra generalforsamlingen. 

 Lars Schmidt: Med et regnskab for 2020, hvor driften er i overensstemmelse med de 
forventede, hvorledes er det så forløbet med selve til- og ombygningsprojektets 
økonomi? 
Projektleder på projektet Per Klitte oplyste forsamlingen, at projektet er gennemført i 
overensstemmelse med budgettet. Der er justeret på nogle enkelte forhold igennem 
projektet, men vi har overholdt budgettet og ikke anvendt midler ud over det 
forventede. 

 Generalforsamlingen: Det kom et par bemærkninger omkring stigende omkostninger til 
vandforbrug i 2020 i forhold til 2019. Det kunne ikke umiddelbart forklares en 
sammenhæng, men beløbets størrelse giver ikke anledning til større bekymringer. 

Med hensyn til budgettet for 2021 oplyste Bo at dette ikke er udarbejdet på grund af 
situationen omkring Corona og i øvrigt det nu sene tidspunkt på året. De realiserede tal for 
2021 giver i øvrigt ej heller anledning til bekymringer. Punktet blev herefter godkendt af 
generalforsamlingen. 

 
4. Indkomne forslag 
Der er ikke modtaget forslag til behandling. 
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5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Status er:  

Jane Iversen valgt i 2019, på valg i 2021, modtager ikke genvalg 
Bo Sørensen valgt i 2019,  på valg i 2021, modtager genvalg 
Frank Wolff, valgt i 2019,  på valg i 2021, modtager ikke genvalg 

Jane Harbo, valgt i 2020, ikke på valg i 2021 
Per Klitte, valgt i 2020, ikke på valg i 2021  
Jesper Ellebæk, udpeget af ØSVN-IF 
Frank Hansen, udpeget af Øster Starup Skole 

Bo Sørensen blev genvalgt med applaus og Jakob Nielsen blev ligeledes valgt med applaus. 
Det er ikke lykkes i første omfang at få suppleret bestyrelsen med yderligere et medlem. 
Generalforsamlingen har givet bestyrelsen mandat til at forsøge at supplere sig via egen 
indsats blandt lokaområdets borgere. 
 
6. Valg af bestyrelsessuppleanter 

Status er: Jakob Nielsen og Lars Glieman, suppleanter 

Nyt valg er: Første suppleant Jane Iversen og anden suppleant er ledig. Det er ikke lykkes i 
første omfang at få begge pladser besat. Generalforsamlingen har givet bestyrelsen 
mandat til at forsøge at supplere sig via egen indsats blandt lokalområdets borgere. 

Bestyrelsessuppleanter inviteres til alle bestyrelsesmøder og modtager løbende al relevant 
information.  

7. Valg af revisor 
Revisorsfirmaet Deloitte er for nuværende ØSVN-Hallens samarbejdspartner. 
Generalforsamlingen bemyndiger dog bestyrelsen til at fravige dette valg såfremt konkrete 
omstændigheder fordrer det. 

8. Eventuelt 

8.1. Vejle kommune. Byrådsmedlem i Vejle Byåd Lars Schmidt oplyser, at Vejle kommune 
har nået anlægsloftet for investeringer, men henviser i øvrigt til de forskellige fagområder, 
hvor der løbende opstilles puljer, som ansøges for økonomisk støtte. Lars redegør også 
kort for den normale bevillingsmæssige process, som projekter bør følge. Lars oplyser ogaå 
at projekter med egenfinansiering prioriteres højt i bevillingsmæssig henseende. 
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8.2 Lokalrådet.  
Lokalrådsformand Else Iversen oplyste kort om kommende proces omkring udvikling af 
vort lokalområde, startende med møde den 19. august. Else tilslutter sig i øvrigt 
hovedtrækket i de planer der eksisterer omkring de næste faser af ØSVN-Hallens 
helhedsplan. Tak for det.  

 
Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede dermed årets 
generalforsamling 
 
Tak til alle for velgennemført generalforsamling. 
 
 

/Ref. Per 


