
Generalforsamling i Gørding Sogneblad d. 11. februar 2016 

Referat 
 
 
I alt 17 fremmødte til Generalforsamling inkl. redaktion og bestyrelse. 
 
Afbud fra: 
Ingen 
 
 
1.            Ordstyrer: : Erik Jørgensen 
               Der kunne konstateres at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 
 
Beretning fra Bestyrelsen (v/ Pernille Plesner Troldborg) 
Allerede Nytårsaften, da jeg så ”90 års fødselsdagen” tænkte jeg på i aften. 
For mig og sikkert også for rigtig mange af jer, er det nemlig ikke en ordentlig nytårsaften uden vi har set 
den sketch. Og på samme måde , så kan formandens og redaktionens og kassererens beretning ved en 
generalforsamling, som den vi nu er i gang med, heller ikke undværes, hvis det skal være en rigtig 
generalforsamling.  
Jeg kan igen i år lægge stemme til Miss Sophies gentagne replik: ” The same procedure as every year, 
James” 
 
For der er ikke meget nyt under solen, når det kommer til det forgangne års gang. 
Alt er på den måde ved det gamle. 
Bladet udkommer fortsat 10 gange om året, og stadigvæk med god og stabil hjælp fra Håndboldklubben og 
Spejderne, der sørger for, at vi kun skal bevæge os ud i postkassen for at hente bladet. Tak til jer for det 
gode stykke køre- og benarbejde! 
Der er også fortsat annoncører, der trofast støtter bladets beståen, og dermed signalerer, at det er et stort 
gode for byen, at vi har et fælles blad, hvor alle foreninger, der ønsker det, kan kommunikere i. Tak til 
annoncørerne og til medlemsforeningerne for at levere stof til bladet. 
En stor tak skal også i år lyde til redaktionen, der leverer et utrætteligt og fornemt stykke arbejde med at 
sætte bladet op. Karin, Trine, Katja, Ole og Henrik: Tak! Som jeg altid siger: Uden jer, intet blad! 
Også tak til Frede for at tælle sider og fortsat sørge for Gørding Sogneblad kan læses på offentlige steder 
her i byen og i Bramming. 
Efter ønske fra Esbjerg kommune får politikerne fremover bladet i elektronisk form. Tak til Jørn Schultz for 
at hjælpe med dette. 

Også tak til vore revisorer og til Grafisk Trykcenter i Esbjerg for et godt samarbejde.  
 
Endelig tak til jer to Vagn og Henrik for samarbejdet i bestyrelsen. Det er trygt at sidde med her, og det 
mærkes tydeligt, at I brænder for bladets berettigelse og kvalitet. Jeg håber på fortsat godt samarbejde. 
Hermed slutter min beretning. 

  



Beretning fra Annonceansv. (v/Henrik Pape Vestergaard): 
 
Allerførst skal der lyde en rigtig stor TAK til vores annoncører for deres fortsatte støtte til bladet. 
 
Som regnskabet afslører, så går det ganske udmærket med annonceindtægterne. Vi har lidt naturligt frafald 
og heldigvis også en løbende tilgang af nye annoncører. Og stille og roligt får vi flere og flere med på 
farveannoncerne, som på sigt gerne helt skulle erstatte de gamle s/h annoncer. 
 
Annoncepriserne har vi p.t. fastlast i perioden 2015 - 2017, hvorefter vi igen vil tage dem  op til vurdering. 
 
Beretning fra Redaktionen (v/Henrik Vestergaard) 
 
På generalforsamlingen sidste år havde vi en god diskussion omkring specifikke krav fra foreningerne 
omkring størrelse og udseende på netop deres indlæg. Jeg syntes vi har fundet et fornuftigt niveau mellem 
foreningernes ønsker/krav og redaktionens arbejde ud fra vedtægterne. Og fra redaktionen skal vi da 
fortsat opfordre til at kontakte os hvis der er tvivl omkring arbejdsgangene i bladet. 
 
Redaktionen er heldigvis ved at være tilbage på fuld kraft og er endda blevet udvidet med nye medlemmer. 
Allerede sidste år kom Ole til og han har været en stor hjælp på it området. Og i denne uge har vi så fået 
endnu et medlem, nemlig Nete, der med sin baggrund som grafiker helt klart kommer til at sætte sit præg 
på bladet fremover. 
 
Vi forventer at opgradere vores software til bladet i løbet af 2016, hvilket skulle udvide mulighederne for at 
vi kan arbejde på bladet hjemmefra. 
 
Lige et par opfordringer fra redaktionen: 
Vi vil godt opfordre foreningerne til at indsende deres indlæg samlet (naturligvis inden deadline). Udvælg 
gerne en enkelt ansvarlig fra hver forening. Så undgår vi at have opsat en side, som så pludselig skal 
ændres/tilpasset fordi der kommer mere materiale. 
 
 
Husk at sende de originale billeder (jpg, min. 2MB) sammen med indlæg. Billeder der er indsat i Word kan 
normalt ikke kopieres over i bladet, da kvaliteten så ikke er egnet til tryk. 
 
Sognebladet, annoncepriser og vedtægter er at finde på vores hjemmeside under Gørding.dk.  
Det er også fra Gørding.dk vi udelukkende tager til kalenderen i bladet. Vi tager normalt alle 
foreningsaktiviteterne med, selvom de ikke er sat til at blive vist på infoskærmene i byen. 
 
Fortsat tak til alle foreningerne for Jeres støtte til bladet, det er jo Jeres indlæg der gør bladet værd at læse. 
  
Mange tak til Pernille og Vagn for deres arbejde i bestyrelsens, og håber i begge fortsætter i mange år 
endnu  
 
Der skal fra mig også lyde en rigtig stor tak til Karin, Katja, Trine og Ole for den store hjælp med bladet. 
 
 
Beretningerne blev taget til efterretning 
  



 
 
3.            Regnskab og budget 
 
               Regnskab gennemgået af Vagn Pedersen og godkendt. 
               Budget for 2016 blev fremlagt og taget til efterretning. 
 
4.            Indkomne forslag 
 
Vedtægtsændring foreslået af bestyrelsen: 
 
Forslag til vedtægtsændring i §  6 : 
 
"Såfremt en medlemsforening lukker ned, kan der ikke udloddes af egenkapitalen. Den ophørende 
medlemsforenings andel heraf følger det stemmeantal som overdrages til eksisterende/eller ny 
medlemsforening." 
 
Ændring godkendt enstemmigt på generalforsamlingen. 
 
Sidefordeling: 
 
Foreninger der ønsker at afgive/ændre sider: 
Antenneforeningen 2 sider 
Krocketklub 1 side 
4H 1 side 
Rytmehans 1 side 
 
Nye foreninger der søger om optagelse: Ingen 
 
GLIF overtager 5 sider 
 
 
5.            Valg til bestyrelse 
Genvalg til Pernille Troldborg 
Genvalg til Vagn Pedersen 
 
 
6.            Valg af suppleanter 
Genvalg til Ernst Jensen 
Genvalg til Erik Jørgensen 
 
 
7.            Valg af revisor 
Genvalg til Susanne Nielsen 
                
8.            Valg af sidetæller 
Genvalg til Frede Nedergaard 
 
 
9.            Evt. 
Brug af Gørding logo til Sognebladet diskuteret. 
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