
Støtteforeningen (’Sønderby Marked’): 

Referat af foreningens STIFTENDE GENERALFORSAMLING 2. februar 2017 på Sønderby Kro 

 

Den stiftende generalforsamling var indkaldt via email til godt hundrede kendte emailadresser på beboere i 

Sønderby og omegn, via opslag i landsbyen og på Harebakken samt via hjemmesiderne Sby4050.dk samt 

harebakkegaarden.dk. Der henvises til indkaldelsen bilagt dette referat (bilag 1). 

Forud for generalforsamlingen var afholdt et velbesøgt borgermøde om Frederikssund kommunes 

landsbypolitik med fokus på Sønderby – og initiativet omkring Sønderbys nedlagte brugs – med deltagelse 

af bl.a. borgmester Joh n Schmidt Andersen.   

Den stiftende generalforsamling indledtes med valg af dirigent. De fremmødte (ca. 30 deltagere) valgte Ove 

Nielsen, Duevej 6, der påtog sig hvervet. 

Næste punkt på dagsordenen var fastlæggelse af foreningens vedtægter. Poul Høegh Østergaard forelagde 

initiativgruppens forslag, idet de enkelte bestemmelser blev drøftet en for en og formuleringerne tilrettet i 

overensstemmelse med generalforsamlingens ønsker. Således reviderede blev foreningens vedtægter 

vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen. Foreningens herefter gældende vedtægter er bilagt referatet 

(bilag2). 

Fastlæggelse af kontingent: Generalforsamlingen fastsatte første års kontingent til kr. 100. 

Generalforsamlingen besluttede samtidig, at medlemsskabet er personligt. Flere i samme husstand kan 

således hver især være medlemmer af støtteforeningen – og derved hver især støtte foreningens formål og 

opnå stemmeret ved foreningens generalforsamling. 

Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor: Følgende blev valgt: 

Bestyrelse: Lars Nordborg Olsen, Birgit Vineke, Kris Jensen, Nana Groth, Kim Rockhill, Marianne Fager og 

Poul Høegh Østergaard. 

Suppleanter: Jesper Østergaard, Rasmus Nordborg Bang 

Revisor: Anders Faxholt 

Bestyrelsen konstituerer efter vedtægterne sig selv ved første bestyrelsesmøde.  Dog valgtes umiddelbart 

efter generalforsamlingen Birgit Vineke til foreningens kasserer. Det bliver hendes opgave som den første 

at oprette en bankkonto i foreningens navn, så foreningen samtidig med udsendelse af referatet kan anvise 

kommende medlemmer et kontonummer, hver de ved deres kontingentindbetaling kan indmelde sig i 

foreningen.  

Dagordenens punkt 5: Fastlæggelse af foreningens navn: Generalforsamlingen besluttede at overlade 

beslutningen om foreningens navn til de kommende medlemmer, således at referatet vedlægges en liste 

over de indkomne forslag blandt hvilke medlemmerne samtidig med deres indmeldelse (via mail til 

foreningens kasserer og samtidig indbetaling af kontingent) kan tilkendegive deres foretrukne forslag. 

Blandt forslagsstillerne til det vindende navn trækkes lod om en flaske god rødvin. 

Ingen tog ordet under dagsordenspunktet ’Eventuelt’, hvorefter ordstyreren kl. 22.00 kunne afslutte 

generalforsamlingen. 

Referent: Poul Høegh Østergaard 


