
Generalforsamling i Tistrup Erhvervs- og Borgerforening den 5. marts 2018. 

 

1: Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Holger Bjørnskov som blev valgt uden modkandidat. 

Dirigenten kunne herefter konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og derfor be-

slutningsdygtig. 

2: Formandens beretning.  

Christian Anneberg, startede beretningen med at vise en video om anlæggets forvandling. Videoen 

er udarbejdet af TistrupNews. 

Christian fortsatte derefter beretningen hvor han fortalte om hvilke aktiviteter der har været i 

årets løb: 

• Renoveringen af anlægget med diverse opgaver. 

• Indvielse til Sct. Hans med ca. 300 deltager. Christian benyttede lejligheden til at takke alle 

de frivillige som har bidraget, tak til Dagli´Brugsen for salg af vin og spegepølser som bidra-

ger til anlægget. 

• Vedligeholdelsesteam af frivillige er etableret til at servicere anlægget. 

• Vi har fået en container, hvor der kan være arbejdsredskaber til brug i anlægget. 

• Julebelysning er udvidet oppe ved Kirkeallé og yderligere Kastanievej er på ønskelisten til 

næste etape. 

• Ca. 14 ”velkomstpakker” udleveret til nye beboere. Projektet er gennemført i samarbejde 

med udviklingsrådet. 

• Erhvervsnetværk er etableret, hvor vi håber på 3-4 møder om året. Ved det første arrange-

ment deltog der ca. 30 erhvervsdrivende. 

• Samarbejde etableret med Skole, Hal og Kunstbygning. Her har vi afholdt et idémøde for at 

undersøge mulighederne for en udvidelse. 

• Ny legeplads ved by-skoven er blevet etableret i kraft af et godt samarbejde med kommu-

nen ved etableringen. Her fik vi yderligere et tilskud fra Ølgod Rotary klub til legeredska-

ber.  

• By-skoven, som er etableret som et af udviklingsrådets projekter, indvies 25/3 kl. 10:30, og 

overdrages samtidig til TEB. 

• Karin Rose har givet tilsagn til at fungere som ekstern bogholder for TEB 

• Vi har etableret ”Gadeformænd”, som i 2017 har været ude og opkræve kontingent, og 

det resulterede i ca. 480 medlemmer. Den 20/3 skal alle gadeformænd samles, informeres 

om fremtidig tiltag, herunder som det første kontingentindkrævningen for 2018, hvor mål-

sætningen er 750 medlemmer. 

 



Fremtiden – 2018: 

• Anlægget. I 2018 skal der opsættes 3 grillhytter, forsøges at skabe økonomisk fundament 

for et læringshus (med tilhørende offentlige toiletter) suppleret med bænke på østsiden. 

• Det traditionelle Sct. Hans Bål, vil fremover blive til midsommerfest, som vil holdes freda-

gen før Sct. Hans Aften. 

• Broen over jernbanen vil blive opstartet ultimo november. 

• Lokalplan for nye udstykninger på Yderikvej er i planlægnings fasen, og grundsalget vil for-

ventes påbegyndt lige efter sommerferien. 

• Kirstine Gottlieb, Varde vil være behjælpelige med ansøgninger til fonde. 

 

Fremtiden – 2019-20: 

Der er mange ting som er spændende, men i 2019-2020 vil området ved hal, skole og Janusbyg-

ning være i fokus. Vi skal blandt andet sørge for at vores by bliver ved med ”at blomstre” så den er 

attraktiv for alle alders grupper. Derved håber vi at kunne sikre at boligpriserne er stabile samt at 

vi har et udbud at aktiviteter som favner flest mulige. 

Formandens beretning blev efter flere positive tilkendegivelser, taget til efterretning. 

 

3: Regnskab 

 

Kåre Fredsted fremlagde regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt 

 

4: Indkomne forslag 

 

Ingen 

 

5: Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter 

 

Stemmetæller: Bent Lauridsen og Bent Akselsen 

 

Jens Bach Mortensen  62 stemmer Bestyrelse 



Kåre Fredsted  60 stemmer Bestyrelse 

Jørn Brink   59 stemmer Bestyrelse  

Jørn Uhre   11 stemmer 1. suppleant 

Karen Anneberg    1 stemme 2. suppleant 

Keld Pedersen    0 stemmer 

Hans Barslund    0 stemmer 

 

6: Valg af revisor 

Genvalg til Holger Bjørnskov og Lars Lindblad 

7: Eventuelt 

Spørgsmål: er det et kommunalt problem at der ikke er offentlige toiletter? 

I forbindelse med læringshuset er der planlagt toiletter, der ud over har TEB ingen planer om at 

etablere offentlige toiletter. 

Spørgsmål: Påtænkt svingbane ved Tistrup syd?  

Da det er en statsvej og vil man først se på om der er problemer/sorte pletter. Er tænkt med i 

planlægningen ved broen over banen. 

Spørgsmål: Sø ved Diget/Kirkealle:  

Reetableringen blev gennemført som en renoveringsopgave under en forsikrings skade, DLG be-

talte noget og Chr. Gram gav en rigtig god pris på resterende arbejde. Søen ved Søparken, er en 

kommunal opgave. Vi vil gerne hjælpe med at lægge en plan, men kommunen skal med ind over 

da det er deres sø. 

Spørgsmål: er der mulighed for at etablere et fælles Grundlovsmøde i anlægget sammen med 

Horne? 

Dette følger vi op på, kontakter sogneforeningen i Horne og hører om mulighederne. 

Spørgsmål: Hvem sikrer renoveringsopgaven på stierne til Letbæk? 

 Det er ikke TEB s opgave da vi ikke har skøde på arealerne. 

Spørgsmål: Fitness banen i anlægget, kunne der blive oplyst mere om Fitness banen i Anlægget? 

Vi sætter THGU på som partner og de har kontakter til DGI, evt lave en info dag for bedre udnyt-

telse. Der skal lige repareres et par småting på banen, dette er planlagt. 

Spørgsmål: Kan der etableres en afskærmning mod jernbanen fra stien mellem jernbane og bør-

nehave? 



Det er BaneDanmark´s areal, men vi kan forhøre ved kommunen om reglerne. 

Kommentar: Generalforsamling i HHST d. 17/4 i Tistrup hallen. TEB forslår Karl Chr. Jensen og Ar-

thur Hvelplund. 

Spørgsmål: Er der en plan for mere industri i Tistrup? 

TEB har ingen nedskrevne planer, men der altid fokus på muligheder. Et styrket erhvervsnetværk, 

evt. at give nogle kontakter. 

Herefter konstaterede dirigenten at der ikke var flere punkter under eventuelt, og takkede deref-

ter fod god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen. 

 

Tistrup den 5. marts 2018 

 

Holger Bjørnskov. 

 


