
 
 

Referat af generalforsamling i Give Lystanlæg 

Torsdag d. 29. okt. 2015 

 

Valg af ordstyrer: Hans Chr. Hansen 

 

AD1: 

Beretningen for det forløbne år: 

1. I december 2014 modtog vi et brev fra Lindeneg  ApS,  som ejer sendemasten, som står på 

anlæggets grund.  På grund af en sammenlægning af Telia og Telenor ville de nedlægge 20 % af 

deres master. 

Af den grund vil de nedsætte vores lejeindtægt fra kr. 24.916,00 til kr. 20.000,00 om året, ellers 

ville masten komme i betragtning som en af de master, der skulle nedtages. Da vi har en tinglyst 

lejekontrakt med automatisk stigning af lejeindtægten, blev vi enige om, at vi ikke ville ændre 

lejekontrakten, hvilket blev sendt til dem. Det har de accepteret, men prøvede så på at få os til at 

fastfryse vores nuværende lejeindtægt indtil 2019, hvorefter der så skulle genforhandles. Dette 

brev har vi ikke besvaret og derefter ikke hørt mere fra dem.  

 

2. I marts måned fik vi tilbud fra Vestcentret om at få klippet hæk samt ordne bedene for kr. 8.766,00 

+ moms, som vi accepterede. 

 

3. Den 4. marts 2015 blev Give Borger- & Erhvervsforening nedlagt og alle deres aktiver overdraget til 

Give Lystanlæg iflg. deres vedtægter. Dette betyder, at det nu er Give Lystanlæg der ejer flagàllen 

samt skiltene ved indfaldsvejene. Deres kassebeholdning på beskeden ca. kr. 5.000,00 er overført 

til anlægget. 

 

4. Den første lørdag i april havde vi arbejdsdag. Der blev bl.a. grenet træer, repareret pumpe på 

vandskulpturen, klippet grene langs kanten af dammen, rengjort stier m.m. 

 

5. Den 19.04.15 ansøgte vi Naturstyrelsen om rågeregulering i anlægget. Vi fik tilladelse fra den 

01.05.15 til den 15.06.2015. Vi har en aftale med Give Jagtforening om, at de tager sig af dette. 

 

6. Den 23.04.15 fik vi en henvendelse fra Mette Vestergård, Give Kirke. Hun ville lige sikre sig, at der 

blev sat flagàlle op den 26.04. og 03.05. 

 

7. I maj måned ansøgte vi Danmarks-Samfundet om et flag til en 18 m. flagstang. Vi blev tildelt et flag 

den 21. maj. Danmarks-Samfundet har spurgt, hvornår de kan komme og overrække flaget. Da vi 

mangler at få flagstangen rengjort og rejst, er det en opgave, vi skal have gjort snarest. 

 

8. I maj og august 2015 blev vi ramt af alvorlig hærværk, som blev anmeldt til politiet og lagt på 7323 

Give. Vi fik 47 kommentarer til hændelserne. Give Avis og VAF var oppe og tage nogle billeder. 



 
 

Mange af de unge mennesker har efterfølgende været gode til at kontakte os, når de gerne ville 

være i anlægget om aftenen, men desværre ser vi fortsat en del manglende oprydning. 

 

9. Til den 18. maj havde vi købt 10 ællinger og inviteret Gårdbørnehavens børn til at hjælpe med at 

sætte dem i dammen. I denne sammenhæng var Give Avis også tilstede og skrev en artikel i avisen. 

 

10. Den 16.06.15 holdt Give Jagtforening rågeaften i anlægget, hvilket var en stor succes, som de 

foregående år. 

 

11. Den 23.06.15 havde vi Sct. Hans med rigtig mange gæster. Sognepræst Poul Viller holdt båltalen. 

Jeg synes, at Give borgerne er gode til at bakke op om Sct. Hans i anlægget. Der var endda nogen 

som ønskede at betale kontingent til anlægget denne aften. 

 

12. Den første lørdag i august blev der holdt Give Festival med flere deltagere, end der har været de 

senere år. Det er vi jo glade ved, hvis deltagerantallet skal til at stige lidt igen. 

 

13. I september har vi fået en henvendelse fra Birgit Jørgensen, Kultur og Udvikling, Vejle Kommune 

vedr. 2 malerier, som Give Borger- & Erhvervsforening har skænket Borgergården med en tinglyst 

deklaration, hvori der står, at malerierne ikke må fjernes fra bygningen. Biblioteket vil gerne have 

malerierne med op i det nye Kulturhus og vil derfor gerne have vores accept på, at de må flyttes. 

Dette har vi accepteret. 

 

14. Den første lørdag i oktober havde vi arbejdsdag igen, hvor ca. 10 mødte frem for at hjælpe. Vi 

havde igen lejet en flishugger for at få alle de afgrenet grene fliset med det samme. Bålhytten blev 

renset og der blev udlagt ren stenmel som gulv.  

 

15. Dette var ordene for denne gang. 

 

Beretningen er godkendt. 

 

AD2: 

Regnskab: 

- Udleveret til forsamlingen 

- Regnskabet er godkendt. 

 

AD3: 

Valg til bestyrelsen: 

- På valg: 

o Erling Lund, modtager genvalg 



 
 

o Allan Bjørnskov, modtager ikke genvalg. 

- Øvrige kandidater: 

o Edvard Albrechtsen 

- Erling og Edvard er valgt. 

Suppleanter: 

- Kandidater: 

o Carsten Jensen 

o Andy Boesenbæk 

- Carsten & Andy er valgt. 

AD4: 

Valg af 2 Revisorer: 

- Kandidater:  

o Hans Chr. Hansen 

o Lone Flø Jensen 

- Hans Chr. & Lone er valgt. 

 

AD5: 

Arbejdsplan for det kommende år: 

- Tønning af træer. (Juul & Ole – Benny tager kontakt) 

- Beskæring af træer, særligt omkring lygtepæle. (d. 7/11-15) 

- Rejsning af flagstang. (d. 7/11-15) 

- Legepladsen, etablere jorddynge med tunnel. 

- Sprøjte stier, derefter dækkes med stenmel. 

- Genetablere øen. (sommeren 2016) 

- Det overvejes at etablere et springvand eller andet, der kan ilte vandet i søen. 


