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Sprøjtens mailadresse er: tina@timedesign.dk
Indlæg modtages gerne – helst elektronisk. Billeder bedes vedhæftet separat.
Næste deadline:
20. februar 2016.
Sprøjten husstandsomdeles i Hjarbæk by, i sommerhusområdet på Svanevej,
Strandhaverne, Gormendal og i Vorde by.
Hjarbæk Sprøjten udkommer 4 gange årligt i et oplag på 325 stk.
Web-redaktører:
Webmaster:
Tina Rømer
Co-webmaster: Inge Schou

tina@timedesign.dk
nummer19@mail.tele.dk

Udlejning af Borgerforeningens telt
Borgerforeningens telt (ca. 5 x 8 m) kan udlejes til foreningens medlemmer
for 200,- kr.
Teltet kan kun bookes for indeværende år (næste år kan bookes fra 1. januar),
og kun hvis Borgerforeningen fortsat vælger at eje et telt og ikke selv skal
benytte det.
Teltansvarlig og booking: Kaj-Lykke Larsen, 20 19 60 93.

Forside: Læs historien om forsidebilledet på side 9. Foto: Mogens Duus.
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JULEBANKO

JULEBANKO
TIRSDAG D. 8. DECEMBER KL. 19.00
PÅ HJARBÆK KRO
PLADER 20 KR./STK
I pausen kan der købes gløgg & æbleskiver
Alle er velkommen.

Arr. Hjarbæk Borgerforening
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Kontingent for 2016
Så er det ved at være tid til betaling af kontingent til
Borgerforeningen for 2016.
Husk ved betaling via bankoverførsel at angive
afsender på indbetalingen (= tydeligt navn og adresse).
Husstand: 200,- årligt
Enlige: 100,- årligt
Passivt medlemsskab: 100,- årligt
Borgerforeningens bankkonto er:
Bank: Nordea
Reg. nr.: 9255
Konto-nr.: 0727 503 978
PS. Det er til stor hjælp for bestyrelsen,
hvis indbetalingen sker i løbet af januar 
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Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING
i Hjarbæk Borgerforening
onsdag den 24/2 2016 kl. 19.30
i Sejlklubbens lokaler

Dagsorden:
		
1. Valg af dirigent
		2. Valg af skriftfører
		3. Formandens beretning
		4. Kasserens beretning
		5. Fastsættelse af kontingent
		6. Forslag til ajourføring af vedtægterne (se side 22-25)
		7. Indkomne forslag
		8. Valg til bestyrelsen
			
På valg er: Arne Jensen (modtager genvalg)
				
Søren Schou (modtager genvalg)
				
Kaj-Lykke Larsen (modtager genvalg)
		9. Valg af suppleant til bestyrelsen
			
På valg er: Ole Rømer
		10. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år
			
På valg er: Revisor, Erling Hansen
				
Suppleant, Jesper Bak
		11. Eventuelt

Indkomne skal være bestyrelsen i hænde senest den 16. februar.
Forslag sendes til Ulla Wang: uwang7@gmail.com
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Standere til
Borgerforeningens
flagstænger
På opfordring fra en af byens borgere, har bestyrelsen indkøbt standere
til byens flagstænger.
Vi har i sommer været en tur ved Vestkysten, og har i den
forbindelse kørt gennem flere småbyer. I én af byerne var der,
som her i Hjarbæk, små flagstænger, hvor der var hejst små
vimpler på. Vi bemærkede begge vimplerne, og følte os meget
velkommen gennem byen, som virkede lidt festligere end blot
en bar flagstang. Så derfor videre gives denne idé til jer
i Borgerforeningen
Information: Vimpler og standere (udpluk fra flagfirmaets oplysninger)
Da det ikke er pænt at have en tom flagstang stående, kan man hejse
en Dannebrogsvimpel eller stander, når man ikke bruger flaget. Den bør
være hejst dag og nat, og kun tages ned når flaget skal hejses.
Standeren skal kunne bevæge sig frit i alle retninger.
Information: Dannebrogsstander (udpluk fra flagfirmaets oplysninger)
En Dannebrogsstanger er en ny type til daglig brug på flagstangen, og
den bør behandles som en vimpel. Forskellen på vimpel og stander ses
både i længde og højde, da standeren er lavet 50 cm i højden ved stangen. Vimplen er kun 22-24 cm. Standeren hejses som et flag. Standeren
bør have en længde på ca. 1/3 af stangens højde. Standeren bruges, hvor
man ønsker mere fylde på stangen, eller hvor vimpler er for lange, den er
mere holdbar end vimplen, men visse steder vil den dog også slå knuder
nøjagtigt som vimplen.
Det står naturligvis enhver frit for om man vil bruge standeren, vi har blot
i bestyrelsen ment, at det var smukkere og mere indbydende end en tom
flagstang.
Hvis du endnu ikke har fået en stander, kan den rekvireres ved
kasseren.
Bestyrelsen
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En hyggelig tradition for store og små

Juletræstænding
Søndag den 29/11 kl. 16
på Stejlepladsen
Julemandens ankomst fra det høje nord
Gløgg og æbleskiver
Juletræet tændes
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Sct. Mathias Gade 72 · 8800 Viborg
Tlf. 86 62 72 22
www.mathias-menswear.dk
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Grand Old Lady på forsiden
I 1996 var der ikke meget trafik på Løgstørbanen mere, den 21. februar
var der dog lidt at køre med, og det blev DSB’s lokomotiv MY 1156, som
fik tjansen.
Toget passerer her Nederhede mellem Løgstrup og Skals, og MY’en viser
sine fantastiske evner til at begå sig i store mængder sne.
Banen er jo, som vi ved, historie nu, men det er MY 1156 ikke. Det blev
leveret til DSB i 1965, som det fjerdesidste af i alt 59 MY lokomotiver,
leveret i perioden fra 1954 til 1965.
Det er i dag i drift i Ungarn. Hvor mange millioner kilometer MY 1156 har
kørt, melder historien ikke noget om, men at det er kvalitet, er der ikke
tvivl om 
MY lokomotiverne blev bygget på fabrikken NOHAB i Trollhättan på licens
fra General Motors i USA.

Jesper Bak

Efter turen gennem den store snedrive er lokomotivet nået til Skals.
Tak for lån af de flotte billeder til fotograf Mogens Duus, Ejby.
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Søndersiden 3 er solgt til Bent og Yvonne Kohls.
De er indehavere af Danbolig i Viborg, og bor selv i lejlighed i Viborg.
De forelskede sig i huset, som de dog havde haft til salg hele to gange.
Første gang var Yvonne ikke med ude at se selve huset, men da det kom
til salg for anden gang måtte hun ud og se, om Bent talte sandt. Hun faldt
pladsk for huset! De havde været på jagt efter et fristed, egentlig nok ved
Vestkysten, men afstanden til Hjarbæk var tiltalende. De glæder sig til at
være en del af et lille samfund, og nyder f.eks. at Verner og Luna stikker
hovedet over lågen.
Yvonne på 54 år har to voksne sønner på 34 og 32, som har to vakse
drenge på 1 og 3 år. Bent på 52 år har to sønner på 21 og 28 samt en
datter på 30. Han har fire børnebørn, tre piger og en lille helt ny én på
6 uger.
Hjarbækvej 9 er også blevet beboet. Ravsliberiet er udlejet til Sanne
Zavala på 41 år med hendes to børn, Sophia på 5 og Mathias på 7 år.
De kommer lige fra Key West, og Sanne har boet i USA i 17 år. Det skulle
egentlig kun have været i 6 mdr, men hun blev altså hængende. Den lille
familie har fart over feltet, Mathias er startet i 2.c på Løgstrup Skole, og
Sophia er begyndt i børnehave, og efter to dage havde Sanne fået
arbejde hos Slagter Storm. Børnene er hurtige til at lære det danske
sprog, og Mathias har allerede lært at tælle til 100!
Det bedste ved Hjarbæk er nu engang svævebanen og alle dyrene på
campingpladsen. Og så bor morfar Arne jo lige ovre på den anden side
af vejen.
Hjertelig velkommen til jer alle sammen.
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Fællesspisning

Fredag den 22. januar kl. 18.30

Vi dækker op til fællesspisning i sej
lklubbens lokaler.
Det er længe siden sidst, men vi hå
ber, rigtig mange
har lyst til at være med.

Menuen er mørbradgryde, som Ka
j-Lykke har lært at
lave udenad, efterfulgt af kaffe/te
med hjemmelavet
æblekage.
Medbring egne drikkevarer eller køb
øl/vand/vin
på stedet til meget rimelige priser.
Pris for menuen:
40,- for voksne
20,- for børn
Tilmelding senest 10. januar
til undertegnede.
Venlig hilsen
Marianne, 22 92 58 41
Bente og Kaj-Lykke, 53 37 28 83
Tina, 20 26 40 11
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Fastelavn
Efter et par børnefattige og vinterferieramte år
inviterer Borgerforeningen atter byens børn
og børnebørn med forældre og bedsteforældre til
tøndeslagning og fastelavnsboller

Søndag den 7. februar kl. 14.00
på Hjarbæk Kro
Arrangementet er gratis.
Tilmelding til Ulla (uwang7@gmail.com)
Følg med på Træet, når tiden nærmer sig.
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Sæt X i kalenderen 29. april:
Oprydning på Stejlepladsen
Mød op til den årlige oprydningsdag, hvor vi slutter med en hyggelig
gang pølser fra grill og måske en lille én. Medbring gerne haveredskaber,
trillebør, motorsav og lign.

Mvh. Bestyrelsen

Sprøjten ønsker vore læsere

Glædelig Jul
& Godt Nytår
t ig?
de r d
Er fo
t
ge

no

Duelighedskursus

Viborg Sejlklub starter nyt hold til duelighed for lystsejlere
torsdag den 14. januar 2016 kl. 19.00 i sejlklubbens lokaler.
Denne aften vil der være information, materialebestilling samt indledende
undervisning. Undervisningen foregår i henhold til Søfartsstyrelsens retningslinjer.
Bestået kursus giver ret til certifikat.
Pris:
Den teoretiske del: 800,- excl. undervisningsmaterialer, censorgebyr m.m.
Den praktiske del: 500,- excl. censorgebyr m.m.
Tilmelding og yderligere info:
Erling Hansen
ErlingH@svhfvuc.dk
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Gyldenrisvej 7 · 8800 Viborg

Tlf. 86 61 30 26

jan@myrthue.dk · www.myrthue.dk
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✁
Klip ud og hæng op

Hjarbæk
Kalenderen
Vinter 2015/2016
Dato

Arrangement

29/11

Juletræstænding kl. 16 på havnen

8/12

Julebanko kl. 19.30 på Kroen

31/12

Nytårsgåtur kl. 13 fra Træet

22/1

Fællesspisning kl. 18.30 i Sejlklubben

7/2

Fastelavn kl. 14 på Kroen

24/2

Generalforsamling kl. 19.30

29/4

Oprydning på Stejlepladsen

Støt Sprøjtens annoncører
– de gør det muligt at lave dette blad!

Deadline for næste blad

20. februar 2016
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Drømmen om at være
Havfruen og Kong Neptun
Det var en grå og blæsende lørdag
morgen og på Stejlepladsen. Et par
og tyve hjarbukker skuttede sig lidt,
men humøret var højt og snakken
gik som vanligt lystigt. Efterhånden
var mødetidspunktet overskredet
og der gik 10 minutter ekstra, så
10 minutter mere. Hmmm, måske
skal vi have kontrolleret om bussen er på vej. Det var den ikke! En
times tid forsinket ankom vi dog
til Nybro, hvor Christian og Henry
også havde haft nogle udfordringer
i forhold til afhentning af kanoer.
Men nu var vi samlet og kunne
sætte 12 kanoer i åen. Det gik
stærkt og det gik så fint. Alle kom
tørskoet i kanoerne. Så er det så
her, jeg vil nævne at nogen har
mere flair for det der med at styre
en kano end andre! Nogle havde
erfaring og andre havde deres
debut.
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Det var stadig tørvejr og vi gled
stille afsted. Nogle havde brug for
at »kysse« bredderne tit og ofte.
Der blev grinet og joket, og lur mig
om der ikke også var lidt snerren
ind imellem.
Til de læsere, som ikke har oplevet Fiskbæk å via kano, bør denne
udfordring sættes øverst på »to-do
listen«. Det er virkelig en fantastisk
oplevelse. Der er næsten altid læ
og naturen viser sig fra sin bedste side, når man driver på åen
gennem engene.
Kirsten S og Inge S dannede makkerskab. Det var Inges jomfrurejse
ud i kanosejllads, men hun havde
en erfaren skipper i Kirsten, så de
havde endda overskud til at vende
kanoen og samle en hel masse
medicinaffald op, som var dumpet
i åen.

Vi nåede Vesbæk bro, hvor den
lækre sandwich fra Hjarbæk Kro
skulle nydes. Uhm, delikat. Skyerne
trak lidt mere sammen og vi begav
os afsted mod Hjarbæk, tilfredse
med at vi havde kunnet nyde
maden i tørvejr. Det begyndte at
småregne, da vi var tæt ved broen i
Fiskbæk. Her var så dagens største
udfordring: En flydespærring skulle
forceres før vi kunne fortsætte.
På broen stod Inge P’s søster
og svoger og viftede med flag.
Hvor festligt! Jeg ved ikke om det

var præstationsangst i forhold til
publikum, skjult drøm om at prøve
at være Kong Neptun og havfrue
for en stund eller noget helt andet,
som fik Henry og Inges kano til at
tippe, da de skulle forbi grødeafspærringen. Et faktum er, at de
landede i åen! Hvis det var drømmen, som gjorde sig gældende,
konstaterede de i hvert fald hurtigt,
at det våde element ikke levede op
til forventningerne. De blev hjulpet op af gæve redningsmænd,
som ville gøre enhver falckredder

Fotos: Frank Rømer
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misundelig. Tina Nikkel var i Brugsen, men slap hvad hun havde i
hænderne, da hun blev ringet op
af Fiskbæk Å alarmcentral og kom
susende til undsætning med sikker
transport over landjorden til Hjarbæk. Frank var 3. mand i en kano,
som sagtens kunne undvære ham.
Det betød, at Frank egenhændigt
padlede den overskydende kano
det sidste stykke til havnen. Jeg vil
tro at kanoens hældning var et sted
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mellem 70 og 80 grader med Frank
som eneste mand i båden. Flot
præstation.
Hjemme i sikker havn ventede kaffe
og kage i Sjægteskuret. Henry
og Inge havde fået tørt tøj på og
deltog atter i arrangementet. Efter
en fin og oplevelsesrig tur kunne vi
tilfredse drage videre til resten af
lørdagens gøremål.

Helle

Farvel til 2016
Vor årelange tradition med at gå til Vorde holdes igen i år i hævd.
Vi starter fra træet kl. 13.00, og sætter kursen mod Vorde, hvor
Pia og Jesper står klar i haven med en varm tår hjemmelavet
glühwein.
Efter at have ønsket vore naboer et godt nytår, afsluttes turen
ved sjægteskuret, hvor Borgerforeningen er vært ved en øl for
de, der ønsker det.
Og hvem ved? Måske er Villys foderbrædt igen blevet pimpet og
holder klar ved et sving…

Fyrværkeriafskydning
Af hensyn til byens stråtage, brandvæsenets
udrykningstid og det sociale aspekt
opfordrer vi til at mødes på molen
ca. kl. 00.15 til fyrværkeriafskydning.
Så kan vi ønske hverandre godt nytår
under de farvestrålende raketter...
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Områdets største butik med alt, hvad du behøver …
Stort sortiment i:
Fersk kød og pålæg · Friskt brød · Mejerivarer · Kolonial · Grønt ·
Øl/vin/vand · og meget mere …
Derudover har vi håndkøbsudsalg og postbetjening.
Kundevenlige åbningstider: Alle ugens dage kl. 8 - 19.
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Vindere fra sidste blad:
Tak for besvarelserne. Notarius Kvisticus har udtrukket de heldige
vindere. Tillykke til:
Frida Gravesen, Nørresiden 20, som vandt rødvinen og til
Felix Lyngsø, Hjarbækvej 17, som vandt slikposen.

Hjemmesiden www.hjarbæk.dk er "nede" i øjeblikket.
Der arbejdes på at få den op at køre igen.

Verden ifølge Peter Plys:

Unyttig viden

Er du nogensinde stoppet op
for at tænke,
og glemt at starte igen?

Vidste du at …

• Hvis der er koldere end 33 minusgrader, fryser ens ånde til is.
• Katte kan være allergiske overfor mennesker.
• 11 år før Kristi fødsel var sidste gang, der var en 30. februar.
• Pontius Pilatus begik selvmord.
• En fuldvoksen bjørn kan tabe 40% af sin kropsvægt
i løbet af sit vinterhi.
• Byen »Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyndrobwllllantysiliogogogoch« i Wales har det længste bynavn i Europa og er
desuden venskabsby med byen »Y« i Frankrig.
• Du kan sende breve til julemanden ved at skrive til:
Julemanden, Box 785, 3952 Ilulissat, Grønland
• Verdens første øl blev antagelig brygget for 10.000 års siden
mellem floderne Tigris og Eufrat i Irak. Nøjagtig samme sted
som Edens Have.
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Forslag til Generalforsamlingen, jvf. indkaldelse §6:

Forslag til ajourføring af vedtægterne
til Hjarbæk Borgerforening
Ved gennemgang af vedtægterne for Hjarbæk Borgerforening erfarede jeg, at en del af
paragrafferne er ganske utidssvarende og ikke stemmer overens med hvordan tingene
rent faktisk fungerer i praksis. Derfor har jeg prøvet at opdatere vedtægterne nænsomt,
dels så de ajourføres til nutidens virkelighed, og dels så mulighed for misforståelser og
fejlfortolkning bliver elimineret. I enighed med bestyrelsen beskrives revideringsforslagene, som sættes til afstemning på generalforsamlingen, på de følgende sider.
Bemærk: Revidering af §2a fremlægges i 2 versioner, da der blandt bestyrelsen ønskes
kendskab til generalforsamlingens holdning om mulighed for fuldt medlemsskab – og
dermed valgbarhed og stemmeret – til sommerhusfolk. Stemmer generalforsamlingen
positivt for fuldt medlemsskab til sommerhusfolk, bortfalder §2b automatisk.
For overskuelighedens skyld er vedtægterne stillet op i to kolonner. Første kolonne er
den nuværende paragraf og anden kolonne er forslag til revideret ordlyd. Rød tekst
markerer ændringen. 
Tina Rømer

§1

§2

Nuværende vedtægter

Forslag til revidering

Foreningens formål er at virke for
byens fremgang ved at varetage
borgernes interesser og tarv, ved at
fremme oplysning og så vidt muligt
gøre Hjarbæk til en sund og smuk by.

Uændret

Adgang til optagelse i forening har
enhver, mand eller kvinde, der er fyldt
18 år og som god borger vil gavne sin
by. Alle medlemskaber betaler samme
kontingent og kan deltage i alle foreningens arrangementer.

Adgang til optagelse i forening har enhver, mand eller kvinde, der er fyldt 18
år og som god borger vil gavne sin by.
Alle medlemmer kan deltage i alle
foreningens arrangementer.

NB: Nuværende medlemskaber pr.
medlemsliste pr. februar 2008 på andre
vilkår end ovenstående, kan forblive
Fjernes, da dette ikke længere er
medlemmer på oprindelige vilkår.
aktuelt
Fornyes medlemskabet ikke pr. januar
2009, kan der kun opnås medlemskab
efter §2.
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2a

Nuværende vedtægter

Forslag til revidering

Fuldt medlemskab kan opnås, når man
har taget folkeregisteradresse indenfor
byskiltene på Hjarbækvej og Bavnevej,
eller på Søndersiden, Nørresiden eller
Strandvejen til og med Alpedal.
Medlemskab giver adgang til bestyrelsen og stemmeret ved generalforsamlingen.

Forslag 1:
Fuldt medlemskab kan opnås, når man
har taget folkeregisteradresse indenfor
byskiltene på Hjarbækvej og Bavnevej,
eller på Søndersiden, Nørresiden eller
Strandvejen til og med Alpedal.
Medlemskab giver valgbarhed til
bestyrelsen og stemmeret ved generalforsamlingen.
Dette medlemsskab tilbydes som husstandsmedlemsskab eller enlige/pensionister.
Forslag 2:
Fuldt medlemskab kan opnås, når man
har taget folkeregisteradresse indenfor
byskiltene på Hjarbækvej og Bavnevej
eller i et sommerhusområde, der
grænser op til Hjarbæk by. Medlemskab giver valgbarhed til bestyrelsen og
stemmeret ved generalforsamlingen.
Dette medlemsskab tilbydes som husstandsmedlemsskab eller til enlige/
pensionister.

b

B-medlemskab kan opnås, når man har
fået folkeregisteradresse i et område, der grænser op til Hjarbæk by.
Medlemskab giver ikke adgang til
bestyrelsen og ikke stemmeret ved
generalforsamlingen.

c

Passivt medlemskab kan opnås, hvis
man har et fuldgyldigt medlemskab (a)
og flytter fra byen eller har sommerhus
på Nørresiden. Medlemskab giver ikke
adgang til bestyrelsen og ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

§3

Kontingent fastsættes på den årlige
generalforsamling for et år af gangen
og opkræves helårligt.
Fuldt medlemskab og dermed stemmeret, forudsætter at kontingent og
eventuelle kontingentrestancer
er fuldt indbetalt 1. februar, dog senest
2 dage før generalforsamling.

Passivt medlemskab kan opnås, når
man har fået folkeregisteradresse i et
område, der grænser op til Hjarbæk
by. Medlemskab giver ikke adgang til
bestyrelsen og ikke stemmeret ved
generalforsamlingen.

Fjernes

Næste års kontingent fastsættes på
den årlige generalforsamling for et år af
gangen og opkræves helårligt.
Medlemskab, valgbarhed og
stemmeret forudsætter indbetalt
kontingent.
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§4

Nuværende vedtægter

Forslag til revidering

Foreningens bestyrelse består af fem
medlemmer. De vælges på den årlige
generalforsamling og for to år ad
gangen, således at skiftevis to og tre
afgår hvert år. Bestyrelsen vælger selv
formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen skal ved konstitution udvælge et bestyrelsesmedlem,
som skal repræsentere bestyrelsen i
Bladudvalget. Såfremt Bladudvalget
og bladet nedlægges udelades denne
tilføjelse. Ligeledes vælger generalforsamlingen en revisor for et år ad
gangen. Er en revisors funktionstid
ikke udløbet, hindrer dette ikke hans
valg til bestyrelsen, men der skal dog i
hans sted vælges ny revisor. Ligeledes
vælges to suppleanter, en for bestyrelsen og en for revisor.

Foreningens bestyrelse består af fem
medlemmer. De vælges på den årlige
generalforsamling og for to år ad
gangen, således at skiftevis to og tre
afgår hvert år. Bestyrelsen vælger selv
formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen skal ved konstitution udvælge et bestyrelsesmedlem,
som skal repræsentere bestyrelsen i
Bladudvalget. Såfremt Bladudvalget
og bladet nedlægges udelades denne
tilføjelse. Ligeledes vælger generalforsamlingen en revisor for et år ad
gangen. Er en revisors funktionstid
ikke udløbet, hindrer dette ikke hans
valg til bestyrelsen, men der skal dog i
hans sted vælges ny revisor. Ligeledes
vælges to suppleanter, en for bestyrelsen og en for revisor, begge for et år
ad gangen.

Foreningens bestyrelse sørger for at
udfærdige beslutningsreferat og eventuelle resultater af afstemninger vedr.
borgerforeningens generalforsamling
og alle bestyrelsesmøder. Referater
offentliggøres umiddelbart efter hvert
afholdt møde.
§5

Bestyrelsen er til enhver tid ansvarlig
for foreningens midler og skal drage
omsorg for, at kontante penge gøres
frugtbringende.

§6

Der afholdes hvert år i januar eller
februar generalforsamling.
Regnskabsåret går fra 1. januar til
31. december, og kassereren aflægger
regnskab i revideret stand på generalforsamlingen.

Dette afsnit forsynes med et stykke a

Bestyrelsen er til enhver tid ansvarlig
for foreningens midler og skal drage
omsorg for, at disse forvaltes med
omhu og i henhold til §1.

Uændret

§7

Ekstraordinær generalforsamling kan
afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når 10 medlemmer
ved skriftlig motiveret begæring til
bestyrelsen forlanger det.

§8

Bekendtgørelse og indvarsling til gener- Indvarsling til generalforsamling sker
alforsamling sker senest fjorten dag før senest fjorten dag før ved opslag på
ved opslag i byens butikker, på træet
træet eller ved husstandsomdeling.
eller i det husstandsomdelte lokalblad.
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Ekstraordinær generalforsamling kan
afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når 10 medlemmer
ved skriftlig, begrundet begæring til
bestyrelsen forlanger det.

Nuværende vedtægter
§9

Opløsning af foreningen kan kun ske,
når den vedtaget på to på hinanden
følgende generalforsamlinger
med mindst otte dages mellemrum
og med mindst tre fjerdedele af alle
foreningens stemmer.

Forslag til revidering

Uændret

§10

Forandring i eller tillæg til disse love
kan kun ske, når de vedtages på en
generalforsamling med tre fjerdedel af Uændret
de mødte medlemmers stemmer. Dog
kan §9 ikke ændres.

§11

I tilfælde af foreningens opløsning
skal dens midler anvendes efter den
opløsende generalforsamlings
beslutning.

Uændret

Forslag til tilføjelser:
Forslag

Begrundelse

§2d

Et husstandsmedlemskab indbefatter to myndige stemmer pr. husstand.
De to stemmer kan anvendes, når der
møder to myndige medlemmer
frem pr. husstand. Ved ét fremmødt
medlem kan kun dennes stemme
anvendes.

Sådan var hensigten med husstandsmedlemsskabet, men det er aldrig blevet skrevet ned. Det er ikke meningen,
at f.eks. voksne hjemmeboende børn
automatisk får stemmeret. Hvis konen
bliver hjemme fra GF, kan manden faktisk ikke gøre brug af hendes stemme
uden fuldmagt. Og vice versa.

§2e

Det er muligt at overdrage sin stemme
ved fuldmagt. En sådan fuldmagt skal
være skriftlig, underskrevet og afleveret til betyrelsen forud for generalforsamling.

Dette foregår i praksis, men er aldrig
skrevet ned. Der bør altid agiteres for
personligt fremmøde. Der kan komme
synspunkter og lovkrav frem i en
debat, som flytter ens oprindelige
overbevisning.

§4b

Der kan ikke vælges to personer fra
samme husstand til bestyrelsesposter
eller bestyrelsessuppleant.

Dette er for at tilstræbe så bred en
befolknings- og holdningsrepræsentation i bestyrelsen som muligt.

§4c

Man er valgbar til bestyrelsen, når
man har været fuldgyldigt medlem af
foreningen i min. 2 år.

Dette foregår i praksis, men er aldrig
skrevet ned. Dette er for at sikre en vis
kontinuitet i foreningens arbejde.

§6a

Ved generalforsamling skal en afstemning gøres skriftlig, såfremt et
stemmeberettiget medlem begærer
det.

Dette foregår i praksis, men er
aldrig skrevet ned. Bør indskrives i
vedtægterne, da dirigenten ofte
glemmer at forhøre generalforsamlingen herom.
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Gårdhavecafe – Bed & Breakfast

Kunsthåndværk, brugskunst, fine ting til haven,
delikatesser og gaveartikler i høj kvalitet

Butik Remme

til hverdag
Ved godt vejr er der åbentLuksus
i 'Den
hemmelige Cafe' i Gårdhaven
Gårdhavecafe – Bed & Breakfast

åbent: Fredag: 14Kunsthåndværk, brugskunst, fine tingVi
tilhar
haven,
Lørdag-søndag: 10-18
delikatesser og gaveartikler i høj kvalitet
Samt alle skolefridage

Ved godt vejr er der åbent i 'Den hemmelige Cafe' i Gårdhaven

Hjarbækvej 8/Søndersiden
Hjarbæk
Vi har åbent: Fredag: 14-18
8831 Løgstrup
Lørdag-søndag:
10-18
Samt
skolefridage
Tlf: alle
4027
3141
www.butik-remme.dk
Hjarbækvej
8/Søndersiden
Hjarbæk
8831 Løgstrup
Tlf: 4027 3141
www.butik-remme.dk
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Styr på stjernerne?
Der er i alt ........... stjerner

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/12
og vær med i lodtrækningen om en ekstra lille juleoverraskelse.
Navn:.........................................................................................................................
Adresse:....................................................................................................................
Tlf...............................................................................................................................
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• Dagligvarebutik · Friskbagt morgenbrød og kager hver dag ·
vi modtager gerne bestilling på morgenbrød 40449474
• Swimmingpool 25 kr. om dagen · sæsonkort 250 kr.
• I må gerne bruge vores legeplads
• Festlokale til 85 personer udlejes
Åbningstider:

Hverdag 8.00 - 11.00 og 17.00 - 18.00
Weekend 8.00 - 19.00
Højsæson uge 26 til uge 33
fra 8.00 - 21.00

Venlig hilsen Morten og Lone
Vi kan altid kontaktes på 22131500
MØD OS PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/hjarbaekfjordcamping
www.hjarbaek.dk
Hulager 2, 8831 Løgstrup · info@hjarbaek.dk
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✁

JuniorSIDEN

Find 10 fejl

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/12,
så er du med i lodtrækningen om en pose slik.

Navn:.............................................................................................................
Adresse:........................................................................................................
Tlf...................................................................................................................
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Nogle af de herboende mænd har ganske og aldeles tabt hovederne.
Hjælp staklerne med at få samling på sig selv igen. Skriv dit bud på personens
navn i skiltet midt på maven eller træk streger mellem hoved og krop.

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/12
og vær med i lodtrækningen om 1 flaske whisky

Navn:.............................................................................................................
Adresse:........................................................................................................
Tlf...................................................................................................................
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✁

Hovedløs gerning!

Hjarbæk Kro
ING
NYTÅRSBESTILL

TLF. 86 64 20
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INDEN 26/12

v/ Jannie og Erland, Sandie og Troels Pedersen
Søndersiden 2 · Hjarbæk · 8831 Løgstrup
Tlf. 86 64 20 24
www.hjarbaekkro.dk

