
Referat af stiftende generalforsamling for Ørslev Egnshus. 

 

Den stiftende geneforsamling for Ørslev Egsnhus, Rynkebjerg 7, Øslev, 4760 Vordingborg, afholdtes torsdag 

den 24. januar 2019 fra klokken 19.00 i Ørslev Forsamlingshus. Initiativet til den stiftende generalforsamling 

var taget af Jørgen Pedersen, formand for Ørslev Forsamlingshus, og af Jan Hansen, formand for Ørslev 

Lokalråd. 

Cirka 45 borgere deltog i mødet, hvortil der blev fremlagt en dagsorden med følgende indhold: 

 

Velkomst ved Jan Hansen. 

Valg af dirigent. 

Valgt af referent. 

Valg af stemmetæller. 

Oplæg ved Jan Hansen. 

Oplæg ved Jesper Kjærulff, forvaltningschef for Kultur og Fritid i Vordingborg Kommune. 

Valg af bestyrelse. 

Eventuelt. 

 

 

Michael Laursen blev uden modkandidat valgt som dirigent. Jens Skovly blev uden modkandidat  valgt som 

referent. Søren Hansen blev uden modkandidat valgt som tælletæller. 

 

Jan Hansen gav en kort beskrivelse, herunder at opførelsen af Ørslev Egnshus som lovet ventes at være 

afsluttet den 1. marts 2019, at Vordingborg Kommune ejer selve bygningen, mens den på dagen stiftede 

bestyrelse skal står for egnshuset drift, bookinger og indvendig vedligehold med mere. Der ydes 

drifts-midler fra Vordingborg Kommune. 

 

Jesper  Kjærulff (JK) fortalte, af der allerede forefindes fire egnshuse i Vordingborg Kommune. En del af 

aftalen er, at Ørslev Egnshus skal stilles gratis til rådighed for foreninger, mens egnshuset bestyrelse skal 

fastsætte takster for udlejning til andre formål. Taksterne skal godkendes af Vordingborg Kommune. JK 

fortalte også, at den kommende bestyrelse skal godkende alle bookinger, som skal foretages elektronisk via 



Vordingborg Kommunes hjemmeside. Bestyrelsen har ansvaret for rengøring, herunder at indgå aftale om 

rengøring med eventuel ekstern assistance. 

_ Egnshuset er borgernes hus, understregede Jesper Kjærulff. 

Blandt spørgsmål fra borgere var emnet om allerede foretagen og godkendt booking i Ørslev 

Forsamlingshus til en fest? Svaret hertil var, at de indgåede bookinger med forsamlingshuset vil blive ført 

direkte over i og til Ørslev Egnshus. 

Det blev ligeledes oplyst efter spørgsmål, at bestyrelsen for den selvejende institution Ørslev 

Forsamlingshus tager stilling til en eventuel overlevering af inventar, herunder borde og stole til Ørslev 

Egnshus. Samme tager også stilling til Ørslev Forsamlingshus’ fremtid. 

 

Følgende blev foreslået og valgt til bestyrelsen for Ørslev Egnsråd: 

 

Henrik Sørensen (repræsentant for FDF), 

Torben Christensen (repræsentant for Udby-Ørslev Menighedsråd), 

Tina Frederiksen (repræsentant for ØGIF), 

Jan Hansen (repræsentant for Ørslev Lokalråd), 

Jørgen Pedersen (repræsentant for Ørslev Forsamlingshus), 

Mette Holm Hansen, 

Kenneth Olsen, 

Sandra Jensen, og 

Thomas Steinmeier, mens 

Susanne Berthelsen og Katja Hansen begge blev valgt som suppleanter. 

 

Klokken 20.00 afsluttedes den stiftende generalforsamling. 

Der blev ikke fremlagt forslag til vedtægter for den selvstændige virksomhed Ørslev Egnshus. Disse må 

forventes udarbejdet snarest af den valgte bestyrelse. Det må ligeledes forventes, at den valgte kreds af 

borgere til bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer og udvalg ad hoc. 

 

Således oplevet af Jens Skovly. 


