
Røgen Borgerforening
Generalforsamling, 4. maj 2022
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10.Valg af suppleant for landsbyrådsrepræsentant
11.Eventuelt
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3: Bestyrelsens beretning

Nuværende bestyrelse:
• Allan Nordestgaard Sørensen (formand)
• Annie Nielsen (næstformand)
• Susanne Kaae (kasserer)
• Christian Holmstrup
• Kristine Steffensen
• Ole Brøkner
• Jesper Gregersen
• Bent Drevald
• Henning Hansen
• Svend Rasmussen (suppleant)
• Morten Rathke (suppleant)



3: Bestyrelsens beretning

• Seneste generalforsamling var 12. september 2021. Det var en corona-udsat 
generalforsamling.

• 2022-generalforsamlingen endte også med at blive en corona-udsat 
generalforsamling. Det var fordi der drev en lokal corona-bølge ind over Røgen 
i marts 2022, og bl.a. en større del af bestyrelsen var nedlagt. Madholdet var 
også ukampdygtigt.

• Derfor er spændet mellem generalforsamlingerne i 2021 og 2022 blevet til ca. 
8 måneder.

• Og netop nu er der ca. 10 måneder til næste generalforsamling



Bestyrelsens beretning:
Aktiviteter

• Koncerter – efteråret 2021:
• Genåbningskoncert med Mek Pek og Jan Svarrer (1. oktober)
• Thorbjørn Risager & The Black Tornado (20. november)

• Koncerter – 2022:
• Miriam Mandipira & The Soul Family (19. marts)
• Woodstock ‘69 (23. april)



Bestyrelsens beretning:
Aktiviteter

• Fællesspisninger
• Café
• Live Streaming
• Udlejninger (konfirmationer, fødselsdage, bryllup)
• Generalforsamling Landsby til Landsby



Bestyrelsens beretning:
Kommende aktiviteter

• Borgermøde vedr. På Kanten (11. maj)
• Kulturens Dag, v. Favrskov Kommune (9. juni)
• Udlejninger (indtil videre fire mere i år)
• Teaterprojekt ”Twisted Forrest” (Wunderland)

• Forberedelser i foråret
• Forestillinger i august og september
• Informationsmøde om dette torsdag den 2. juni
• Samarbejde mellem Farre, Svenstrup og Røgen
• Arbejde med at finde ud af hvad vi vil have ud af forløbet starter 

på mandag. Vil du være med?



Bestyrelsens beretning:
Lune rammer for fællesskabet

Vi ønsker at gøre Røgen Forsamlingshus mere tilgængeligt året rundt

Det kræver, at vi kan have varme på huset

Det kræver, at vi har et mere energivenligt hus (isoleret og 
energikilde)



Bestyrelsens beretning:
Lune rammer for fællesskabet

Vi har tidligere fået anbefalet indsatser fra en energikonsulent. Vores 
prioriteringer er derfor:

• Vi starter med at udskifte taget og opsætte varmepumpe i indgangspartiet
• Efterfølgende tiltag kan være ny energikilde, fx varmepumpe og/eller 

solceller

Derfor har vi formuleret et projekt vi kalder ”Lune rammer for fællesskabet”. Der 
er søgt og bevilget tilskud fra to puljer

• LAG Randers/Favrskov (187.672 kr.)
• Landsbyrådet i Favrskov Kommune (76.922 kr.)



Bestyrelsens beretning:
Lune rammer for fællesskabet

Status på projektet er:

- Priser på byggematerialer er steget betydeligt, så lige pt. hænger 
finansieringen ikke sammen

- Et nyt projekt ”På Kanten” kan tænkes sammen med ”Lune 
rammer”. Det arbejdes der med her i 2021.

- De bevilgede tilskud kan forlænges, så de ikke skal bruges i 
2021/2022 (og forhåbentlig forlænges igen til 2023).

Og også i 2022 og frem



Bestyrelsens beretning:
Lune rammer for fællesskabet

Men den allerseneste opdaterede status er:

- Der er blevet sat en varmepumpe op i foyeren!

- Der er ikke evalueret på det endnu, men de tilbagemeldinger jeg 
har hørt (blandt andet fra mig selv) viser, at det gør en mærkbar 
forskel for indeklimaet



Bestyrelsens beretning:
Indsats for at styrke medlemstallet

• Bestyrelsen gjort i 2021 en styrket indsats for at styrke 
medlemstallet.

• Begrænset effekt – også selv vi inviterede nye potentielle 
medlemmer gratis til koncert

• Vi modtog nogle flotte donationer – TAK FOR DEM!

• Dette må være et fokusområde for den nye bestyrelse



Bestyrelsens beretning:
Økonomi

• Resultat for 2021: 61.827,11 kr.

• Donationer – TAK FOR DEM!

• De faste udgifter var på et jævnt niveau i 2021

• Bemærk, at indkøb af varmepumpe kommer til at vedrøre 
regnskab for 2022



Bestyrelsens beretning:
Økonomi



Bestyrelsens beretning:

På Kanten

Røgen i Verden – Verden i Røgen

Landsby til Landsby



Bestyrelsens beretning:

Spørgsmål?
Kommentarer?
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4: Fremlæggelse af revideret 
regnskab for det forløbne kalenderår
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5: Indkomne forslag

Der er kommet ikke kommet indkommende forslag til generalforsamlingen.



Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen (jvf. § 7)
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
8. Valg af kritisk revisor
9. Valg af landsbyrådsrepræsentant til Favrskov Kommunes Landsbyråd
10.Valg af suppleant for landsbyrådsrepræsentant
11.Eventuelt



6: Valg til bestyrelsen

• På valg er de, der er markeret med rød:
• Allan Nordestgaard Sørensen (formand)
• Annie Nielsen (næstformand)
• Susanne Kaae (kasserer)
• Christian Holmstrup
• Kristine Katborg
• Ole Brøkner
• Jesper Gregersen
• Bent Drevald
• Henning Hansen
• Svend Rasmussen (suppleant)
• Morten Rathke (suppleant)



6: Valg til bestyrelsen

• På valg er:

• Susanne Kaae (kasserer)
• Kristine Katborg
• Bent Drevald
• Henning Hansen

• Derudover ønsker Christian Holmstrup at træde ud af bestyrelsen.

Der er derfor 5 pladser på valg (alle for 2 år).
Hvis der er flere end 5 der stiller op til bestyrelsen, så foretages der skriftlig 
afstemning.



6: Valg til bestyrelsen



7: Valg til suppleant

På valg er:

• Svend Rasmussen

Derudover ønsker Morten Rathke ikke at fortsætte som suppleant
Der er dermed to poster der skal vælges til suppleant – den ene for 1 år, den 
anden for 2 år
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8: Valg af kritisk revisor

På valg er:

• Gunna Drachmann
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9 og 10: Valg af landsbyrepræsentant 
samt suppleant til Favrskov 

Kommunes Landsbyråd

Landsbyrepræsentant: Lone Krebs

Suppleant: Bent Drevald
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Eventuelt


