
Generalforsamling i Hygum sogneforening. 2018 

Sønder Byskov den 2. marts 2018 

Generalforsamling i Hygum sogneforening. Ca. 30 fremmødte. 
 

1. Valg af dirigent. Anders Mejdahl. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 

 

2. Årsberetning: Heidi 

-skønt med den gode opbakning fra små og store børn, voksne og seniorer til vores 
arrangementer. 

-vi har afholdt Sankt Hans hos Erik Offersen, Grillaften på Ryletorre, Høstfest med høsttale 
hos Ellen og Anders Mejdahl og julefrokost med julemusik og julemand hos Morten Agger. 

-vi søger vært til Høstfesten 2018 

-tak til Jørn Trillingsgaard for it-assistance til Sogneforeningen. 

-Hygum Sogneforening er kommet på Facebook, husk at meld jer og naboen i gruppen 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab. Elsebeth 

• Indtægt på 8511,- kr. 
• Udgifter på 8961,- kr. 
• Resultat på -450,- kr. 
• Bankindestående på 18.593,- kr. 

4. Vedtagelse af kontingent: 

• Vi fortsætter uden kontingent til foreningen. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

• Forslagsrunde: 
• Anders 
• Ingrid 
• Elsebeth 
• Carla 
•  
• Ingrid og Elsebeth blev valgt til bestyrelsen. Suppleanter: Carla og Anders 



6. Valg af revisor. Genvalg Thorkild 

 

7. Indkomne forslag.  

 

Hjertestarter 

Teis fremlagde oplysninger ifm. Evt. ansøgning til Trygfonden om en hjertestarter til vores 
sogn. De første 3 år er udgifterne dækket af Trygfonden, derefter er der årligt et mindre 
beløb til service/batteri og elektroder.  

Placeringen foreslås i våbenhuset ved Hygum Kirke. Der er stemning for at en gruppe 
borgere -sammen med en hjertestarter, involveres i førstehjælpskursus omkring brug af 
hjertestarter og 112-kald ved behov i sognet. Teis er tovholder på dette projekt, han følger 
op på næste ansøgningsfrist mm.  

 

Hygum Happening ifm. 10/6 2018, hvor Gjellergård, Lemvig Kommune og 
Cyklistforbundet har valgt at slå tre arrangementer sammen. 

Fra Cyklistforbundet har Helge Thomsen, Hygum sendt os en forespørgsel dertil. 

Flere borgere byder ind, Elsebeth og Bent er tovholdere på dette. 

 

Badebroen genetableres:  

Paul er tovholder på projektet. Flere meldte sig frivilligt til at hjælpe  

 

8. Evt. 

 

Anders Bune fra Fjaltring gav os et spændende og humoristisk oplæg om Thøger Larsens 
liv. Endvidere opfordrede Anders os til at besøge udstillingen om Thøger Larsen på 
Lemvig Museum. 

Tak for i aften. 

Bemærk næste bestyrelsesmøde med konstituering er 4/6-2018 kl. 16.30 


