
Tolne Borgerforening generalforsamling
21-02-2022

Der mødte 5 borgere op til mødet.

1. Valg af dirigent. 
Johannes Jacobsen blev valgt. Dirigenten erklærede, at generalforsamlingen er 
lovligt varslet.

2. Aflæggelse af beretning
a. Der er opsat 3 nye bord/bænke opsat i Annas Have med 20.000 kr. fra 

Landsbyforum.
b. Petanque banen blev genåbnet med et arrangement med spil og grill. Det 

var godt besøgt.
c. Borgerforeningen gav 5000 kr til TMI efter indbrud/hærværk.
d. Naturpark Tolne har en tårn gruppe, der arbejder med at etablere et 

udsigtstårn igen. Friluftsliv gruppen afmærker en rute på 25 km. 
e. Hundeskov planlægges ved Kirkevej/Dybdalsvej. (Bilag vedlagt). 

Gennemførsel er afhængig af, at der opnås fundraising inden 1. april 2022
f. Irsk aften blev gennemført i oktober med 120 personer. Et hyggeligt 

arrangement, vi overvejer at gennemføre igen.
g. Banko arrangeret den 15. marts med kaffe og kage.
h. Skydebanen giver anledning til bekymring. Vi følger sagen tæt.
i. Vi fik 4 trillebører til blomster.

Beretningen blev taget til efterretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab. Regnskabet blev taget til efterretning.
4. Behandling af indsendte forslag 

a. Hegn om frugttræerne ønskes fjernes og såning af vilde blomster. Forslaget 
blev ikke vedtaget. Bestyrelsen ønsker at bevare hegnet, da træerne ellers 
er i stor risiko for at blive ødelagt af vildtet. Borgere, der ønsker dette, kan få 
lov at etablere det ved den kommende hundeskov op mod Kirkevej. Kontakt 
Anne Mette. 

b. Bemærkning til driften af arealer i Tolne Skov skal rettes til Tolne Skovs 
bestyrelse.

c. Borgerforeningen har foreslået en ændring i vedtægterne §10 omkring 
tegningsforhold. Der tilføjes: Foreningen tegnes af formanden og mindst et 
bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen bemyndiges til at udpege den eller de 
personer, som “hver for sig” eller i forening kan hæve på Borgerforeningens 
konti, samt anvende elektroniske baserede løsninger. 
Der blev stemt ja til dette. 

5. Fastsættelse af næste års kontingent. Bestyrelsen foreslår, at vi fastholder 80 kr. pr 
husstand. 40 kr. For pensionister. Det blev taget til efterretning.

6. Valg. Halvdelen af bestyrelsen er på valg. På valg er: Kirsten Aastrup, Janne Hieck, 
Anne Mette Finnerup, Jette Jensen. Alle ønsker genvalg. Dette blev bifaldet.
Valg af revisorer: Jan Ole Neist og Stine Thrige Mølgaard meldte sig og blev valgt. 

7. Evt. Naturpark Tolne og Skydebanen blev drøftet. Bestyrelsen vil arbejde på at 
oprette mobile pay til foreningen.




