
 

 Referat fra Generalforsamlingen i foreningen Assens Købstad  
Onsdag 24. april 2019 klokken 19:00 – 21,30 
Sted: Arena Assens  
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent.  
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Godkendelse af årsrapport. 
4. Indkomne forslag (skal være fremsendt til bestyrelsen senest 8 dage før). 
    Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægtens § 5.4. til: 
    Kategori a) medlemmer, stiftere og store virksomheder 20> medarb. Kr. 5.000,00 
    Kategori b) medlemmer, virksomheder u. 20 medarb. Kr. 2.000,00 
    Kategori c) medlemmer, foreninger, kr. 1.000,00 
    Kategori d) medlemmer, personer, prv., kr. 200,00 
5. Valg af bestyrelse 
    På valg er: Jan Klausen, John Petersen, Klaus Bøggild, Marc Roar Hintze,  
    Lars Møller Christensen, Palle Johansen og Finn Petersen. 
6. Valg af revisor. 
7. Eventuelt. 
 
Ad 1. Formanden bød velkommen til medlemmer og gæster til generalforsamlingen og foreslog 
Advokat Frantz Dolberg som mødets dirigent. Frantz Dolberg blev valgt. 
 
Ad 2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning (se vedhæftet pdf.fil.). Efterfølgende opfordrede 
dirigenten til debat, som gav anledning til indlæg fra Søren Steen Andersen, der kvitterede for 
samarbejdet og orienterede om kommunens nye udviklingsplan, der netop var vedtaget samme dag til 
udsendelse i høring. Borgmesteren opfordrede til mange høringssvar. Kristine Lyngbo kvitterede 
ligeledes for beretningen og opfordrede til et tættere kommunalt samarbejde om investeringsklubben 
InVestFyn.  Jørgen Strøjer Hansen efterlyste flere unge iværksættere i foreningen og efterspurgte også 
en øget markedsføring af byen med mange gode virksomheder – også fra kommunalt hold. Hans 
Mørkebjerg, Assens Marina, ønskede foreningens og kommunens holdning til turisme og erhverv på 
havnen. Formanden og dirigenten takkede for spørgsmålene og bemærkningerne. 
Dirigenten afsluttede debatten med at erklære beretningen for godkendt. 
 
Ad 3. Kassereren gennemgik det sammen med indkaldelsen udsendte årsregnskab for 2018. 
Regnskabet viser et overskud 58 tkr. og en egenkapital på 102,9 tkr. Der var ingen 
spørgsmål/bemærkninger til regnskabet, der blev enstemmig godkendt. 
 
Ad 4. Dirigenten gennemgik det fremsatte vedtægtsforslag om opdeling af medlemskategorien for 
foreninger og private personer i to nye medlemskategorier c) og d) for hhv. foreninger og personer 
samt de dertil knyttede kontingentforslag. Dirigent oplyste samtidig at forslaget skal vedtages på 
minimum 2 generalforsamlinger, hvorfor der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling til 
den endelige vedtagelse.  Efter dirigentens opfordring fremkom ikke spørgsmål eller debat til forslaget, 
som herefter blev enstemmigt vedtaget på den første generalforsamling.    
 
Ad. 5) Dirigenten gennemgik valgreglerne for bestyrelsen og oplyste samtidig, at Jan Klausen og Finn 



Petersen ikke ønskede at genopstille, mens John Petersen, Klaus Bøggild, Marc Roar Hintze og Palle 
Johansen alle var villige til genvalg. Dirigenten forslog endvidere på forretningsudvalgets vegne 
opstilling af Lone Østerhaab til bestyrelsen, der herefter vil bestå af 10 medlemmer. 
Dirigenten efterlyste andre forslag til bestyrelsesmedlemmer og da der ikke kom andre forslag 
konstateredes, at de foreslåede kandidater var valgt.  
 
Ad 6. Dirigenten foreslog genvalg af revisor Søren Thomsen, Fynske Bank. Der var ikke andre forslag. 
Søren Thomsen blev genvalgt. 
  
Ad 7. Eventuelt. 
Arne Jakobsen fra Infrastrukturgruppen gennemgik i forlængelse af formandens beretning foreningens 
forslag til en ny vision for tilgængeligheden til og fra Assens. Der henvises herom til foreningens 
hjemmeside, hvor infrastrukturgruppens rapport vil kunne læses.   
 
Borgmester Søren Steen Andersen kvitterede for arbejdet hermed og henviste til, at Staten om kort tid 
investerer store milliardbeløb i ny infrastruktur i Assens Kommune med udvidelsen af motorvejen (3. 
spor) og med den nye jernbanestrækning (Højhastighedsspor). 
 
Preben Find efterspurgte et øget samarbejde mellem foreningen og kulturen i byen. PF ønskede 
endvidere at foreningen skulle arbejde for at Marcussens Hotel kunne udvide, hvor de røde pakhuse nu 
ligger samt at Lystfiskecenteret ”flyttes” fra Agernæs Havn til Nordre havnemole.  
 
Formanden kvitterede for spørgsmålene/bemærkningerne og afrundede herefter generalforsamlingen 
med en tak til dirigenten. 
 
Assens, den 24.04.2019 
 
 
 
_________________________ 
Dirigent Frantz Dolberg 
 
Efter generalforsamlingen overværede deltagerne et interessant foredrag af arkitekt Jarl Abrahamsen, 
næstformand i Odense Byforening, der causerede om byudvikling og om subjektive oplevelser om 
Assens by i forhold til øvrige fynske købstæder – ikke mindst byens positive historiers og autentiske 
seværdigheders manglende bevidsthed i den fynske befolkning.  
 

 

 


