
 

Dagsorden Referat 

1. Valg af dirigent 
 

Advokat Jens Møller blev valgt som dirigent for den stiftende 
generalforsamling. 
 

2. Beretning om 
foreningens formål og 
virke 
 

Preben Christensen (PC) fik ordet og redegjorde for baggrunden for 
dannelsen af den nye forening. Nemlig at skabe sammenhold via en 
samlende forening og tale med én røst overfor kommune og omverden. Der 
lægges vægt på, at arbejdet i alle forhold sker i en god ånd, i god dialog og 
en god tone. 
 
Udvikling af Brande og omegn har topprioritet i den nye forenings arbejde. 
 
Der er allerede godt gang i dialogmøder med kommunen via 360o grader 
Brande. 
 
PC gennemgik desuden strukturen for den nye forening, der består af 
følgende 5 grupper: 
 
Udvalg 1 – Udviklings & Planlægningsudvalg (360o Brande) – Formand   
                    Preben Christensen 
Udvalg 2 -  Detailhandelsudvalg – Formand Hans Ulbrichsen 
Udvalg 3 -  Erhvervsudvalg – Formand Klaus Nikolaj Nielsen 
Udvalg 4 -  Sport & Fritid – Formand Sigurd Kristensen 
Udvalg 5 – Borger- & Aktivitetsudvalg – Formand (vælges på  
                    generalforsamlingen) 
 
PC opfordrede alle til at være med til at skaffe medlemmer til den nye 
forening. 
 
Det gamle byråd havde bevilget 150.000 til Brande, og der er til 
sammenligning bevilget 300.000 til ”Vores Ikast”. 
 
Spørgsmål: 
 
Tommy Sønderholm stillede spørgsmål ved, hvorfor man ikke vælger 
bestyrelsen på generalforsamlingen. PC nævnte, at man har taget afsæt i 
lignende foreningen og vælger 3 medlemmer til bestyrelsen på 
generalforsamlingen og derudover lade resten være dedikerede 
udvalgsformænd. 
 

  



 
3. Godkendelse af 
sammenlægningsaftale 

Egentlig var der lagt op til godkendelse af sammenlægningsaftalen, men Jens 
Møller nævnte dog, at stiftelse af foreningen i sagens natur må komme 
først. Han gav herefter ordet til Hans Ulbrichsen (HU). 
 
HU kunne fortælle, at baggrunden for den nye forening var at få fælles ét 
fælles talerør for byen og at skabe legitimitet. Det mener han, foreningen 
lever op til med det brede fundament i kraft af de fem udvalg. 
 
HU opfordrer alle til at komme ”up front”, og gøre deres indflydelse 
gældende, førend beslutningerne er taget. 
 
Sammenlægningsaftalen var en hård knude at få løst mellem Brande 
Borgerforening og Brande Handelsstandsforening, men det lykkedes til sidst 
at få den gordiske knude løst til begges tilfredshed. 
 
Udfordringen lå i, at beholdningerne i de to foreninger var forskellige.  
Beholdningerne blev opgjort pr. 15. november 2018, således at 
borgerforeningen indbetaler sin fulde beholdning og 
handelsstandsforeningen indbetaler det tilsvarende beløb til den nye 
forening. Det beløb handelsstandsforeningen har herudover sættes på en 
spærret konto, tilhørende detailhandelsudvalget.  
 
Kontingentindtægterne fra detailhandelsudvalgets medlemmer vil fremover 
blive delt, således at 50% tilflyder detailhandelsudvalget til aktiviteter og 50 
% går til bestyrelsen. Det vil gøre et indhug i de midler, 
handelsstandsforeningen sædvanligvis har haft til sin rådighed. Til gengæld 
vil man så kunne søge bestyrelsen om bidrag ved yderligere behov. 
 
Konklusion: 
Jens Møller bad folk ved håndsoprækning at tilkendegive om de kunne gå 
ind for dette – og tilføjede, at man for at få en stemme og adgang til at 
deltage på den efterfølgende generalforsamling skal være medlem af den 
nye forening.  
 
Alle tilstedeværende rakte hånden op, så konklusionen er, at foreningen er 
enstemmigt stiftet. 
 

  



 
4. Godkendelse af 
vedtægter 
 

Vedtægterne blev uddelt til de fremmødte. 
 
PC nævnte, at der er kommet en del kommentarer til vedtægterne om, at de 
er for lange. Han ville ikke gå i detaljer med dem og nævnte, at der havde 
været en juridisk drøftelse med Jens Møller. 
 
Jens Møller nævnte for en ordens skyld, at han ikke har godkendt 
vedtægterne og spurgte om nogle havde kommentarer til vedtægterne. 
 
Spørgsmål 
Trine Kristensen spurgte, om man skal tilmelde sig den nye forening, når man 
er medlem af den eksisterende Brande Borgerforening. Dette kunne PC 
bekræfte. 
 
Erik……. spurgte om, hvorvidt et ægtepar, der betaler 250,00 kan være med i 
forskellige udvalg. PC forklarede, at man kun kan være med i udvalg, man 
har indbetalt til.  
 
Godkendelse af vedtægtsforslaget: 
Vedtægtsforslaget blev enstemmigt vedtaget, uden at der var nogen, der 
stemte imod. 
 

5. Godkendelse af 
kontingent 

HU gennemgik foreningens kontingentsatser 
 
Der arbejdes på, at man kan få reduceret pris, hvis man er med i flere 
grupper. 
 
Kontingentsatserne er godkendt og er vedlagt som bilag til referatet. 
 

6. Budget HU gennemgik budgettet, hvilket var en overkommelig opgave, da der ikke 
er noget budget, da foreningen er helt ny. Budgettet vil blive lagt 
efterfølgende. 
 
Godkendelse af budget: 
På det foreliggende grundlag blev det godkendt, at der ikke p.t. foreligger 
noget budget. 
 

7. Valg af 3 bestyrelses-
medlemmer og en 
suppleant 

Der er p.t. fire fødte medlemmer af bestyrelsen, nemlig formændene for 
udvalg 1 – 4: 

1. Preben Christensen 
2. Hans Ulbrichsen 
3. Klaus Nikolaj Nielsen 
4. Sigurd Kristensen 

 
Valg til bestyrelsen 
Preben Sørensen blev valgt som formand for udvalg 5. Valget er for to år. 
 
Jørgen Lauritsen (valgt for to år) 
Torben Lilie (valgt for et år). 



 
 
Suppleant til bestyrelsen 
Dorthe Zacho blev valgt  
 
Revisor 
Benny Larsen blev valgt som revisor 
Revisorsuppleant: Jesper Jensen, Den Jyske Sparekasse 

8. Eventuelt 
 

Preben Sørensen: Takkede for valget. 
 
Ole Deigaard: Takkede for mange gode år i borgerforeningens bestyrelse og 
som formand. 
 
Sandy Hage: Opfordrer kraftigt til, at der kommer kvinder med i udvalgene. 
 
Lotte Stoltenborg: Spurgte ind til, hvilke medlemmer der var i de 5 udvalg, 
og de enkelte udvalgsformænd præsenterede deres medlemmer. 
 
Lotte Stoltenborg spurgte videre, hvem man skulle kontakte, når man havde 
spørgsmål. PC nævnte, at det kommer an på, hvad det drejer sig om, og det 
er det enkelte udvalg, der træffer afgørelsen eller om det er bestyrelsen. 
 
Holger Kjeldsen spurgte ind til, hvorvidt navnet på Udvalg 1 er ”Udvalgs- og 
Planlægningsudvalget” eller 360 grader. PC nævnte at navnet 360 grader 
allerede er brandet i offentligheden, og derfor ligger det lige for at bruge 
dette. 
 
Connie Pedersen opfordrede politikerne til at give udtryk for det, hvis der er 
sager på vej, hvor borgerne skal ”ud af røret”. Hun nævnte bl.a. 
tandplejesagen, som har overrumplet de fleste. 
 
Lotte Stoltenborg nævnte, at der allerede er en dialog i gang. 
 
Kirsten York Helms vil gerne være ligeså hurtigt på tasterne, som det er 
muligt. Mht. tandplejen var det et punkt på den lukkede dagsorden, hvorfor 
politikerne ikke kunne reagere på det eksternt. Kirsten opfordrer desuden 
til, at man ved læserbreve også tilsender et brev direkte til byrådet, som er 
forpligtede til at svare.’ 
 
Det blev oplyst, at Brande er på dagsordenen i byrådet, den 20/11 2018, og 
Henrik Kraglund opfordrede til alle, der har nogle kritikpunkter om at 
komme med det, inden mødet. 
 
Bjarne Jensen bød velkommen til den nye forening og ønskede foreningen 
en stor medlemstilgang. 
 
Mikael Lund gjorde opmærksom på, at høringssagen vedrørende Engparken 
løber i 14 dage, så 
 



 
Ole Deigaard takkede Jens Møller for en god og effektiv styring af den 
stiftende generalforsamling. 
 
HU sluttede generalforsamlingen med at takke alle de fremmødte og 
opfordre til, at alle arbejder for en massiv medlemstilgang til gavn for den ny 
forening. 
 

 

15. november 2018 / Jette Nielsen, referent 

 


