
Taarup Borgerforenings Generalforsamling 

Den 27. august 2020 

 

Bestyrelsens beretning for 2019 

Året var normalt indtil marts, hvor vi i forbindelse med Corona epidemien måtte aflyse 

generalforsamlingen og sætte aktiviteterne i forsamlingshuset på stand by. 

Borgerforeningens medlemstal er ca.148 personer fordelt på 85 hustande – ud af sognets 

ca. 180 hustande. Det er på niveau med 2019. 

Bestyrelsen har været rundt med kontingent- & program samt remindere 3 gange. Vi 

oplever nogen har glemt at betale, men kommer med senere – og det er jo positivt.    

Vi vil gerne, at vi alle står sammen om at minde hinanden om, at det er vigtigt at vi kan 

vise en høj opbakning, f.eks i forbindelse med ansøgninger ved fonde og kommune.   

Større projekter: 

Færdiggørelsen af området og stierne (borde, bænke, skiltning, grill) ved Jordbro Engsø 

blev gjort færdig i efteråret 2019. Sammen med borgerforeningen i Ørum blev der leveret 

mange frivillighedstimer, for at gøre projektet færdigt til en indvielse i dejligt vejr i august 

2019. Tak til alle, der gav en hånd i eller uden for de 3 arbejdsdage. 

Forsamlingshuset: 

Forsamlingshuset er brugt ugentligt til aktiviteter frem til nedlukningen i forbindelse med 

Coronavirus nedlukningen i marts 2020. Udlejningen har været god og stabil, og vi synes, 

vi har et præsentabelt lille forsamlingshus. En opdatering af varmeforsyningen har været 

diskuteret og overvejet med et fyr fra 1960érne og en oliebrænder fra 1995. Udfasning af 

tilskud til skrotning af oliekedler fra 1. januar (9000,- kr) gjorde, at en varmepumpeløsning 

blev ansøgt og besluttet i december 2019. Vi har valgt en løsning alene til rumopvarmning, 

som skæmmer forsamlingshusets arkitektoniske fremtoning mindst muligt. I samme 

ombæring er der etableret opvarmning i depotet for at undgå kondens dannelse. Der er 

opnået tilskud fra kommunens centrale pulje, der dækker 2/3 af konverteringen til mere 

klimavenlig opvarmning. Olietank og olie blev solgt indenbys – tak for det. 

Gasinstallationen er blevet opdateret og lovliggjort i køkkenet, og gasflaskerne sikret mod 

tyveri. Vi har nedsat antallet af gasflasker, da 1 er nok, og fritstående gasflasker er 

således fortid. 

Tak til alle der har hjulpet med rengøring og vedligehold på arbejdsdage i – og omkring 

forsamlingshuset. 

Borgerforeningen har udarbejdet ansøgning om at være med i konkurrencen som ” Årets 

Landsby” og opnåede at blive blandt de 3 nominerede til finalen. 



Forsamlingshuset har været ”brugt” 95 gange fra marts 2019 til Corona nedlukningen i 

marts 2020.  I perioden marts 20120 til og med juli har vi haft 18 aflysninger. Huset er 

således vel benyttet. 

 

Øvrigt: 

Af øvrige praktiske tiltag kan nævnes: Vi har fået en serviceaftale på Hjertestarteren. 

Juletræerne har fundet nyt husly hos Karen Marie Jørgensen, og Lars Kunstmann 

transformator tårn i Kvosted. Tak til Jer som sætter dem op og piller dem ned. 

Borgerforeningen har deltaget i indledende møder om et ”klyngesamarbejde” med 

lignende foreninger inden for pastoratet. Efter 2 møder vurderedes interessen dog 

forskellig blandt de forskellige forsamlingshuse, hvor de fleste helst vil prioritere kræfterne 

lokalt. Man kunne måske ane toner af ønsker fra myndigheder og andre omkring 

centralisering, hvilket vi ikke bakker op om. 

Borgerforeningen har symbolsk bakket op om ”huset på Knuden” med 500 kr, så 

arbejdsgruppen kan vise lokal opbakning, men er ellers ikke involverede i arbejdet. 

 

Aktiviteter: 

Streaming - fortsat god tilslutning 

Fællesspisninger/musik - Stort fremmøde til fællesspisningerne. Bestyrelsen noterede, 

at der var et dejligt fremmøde også af yngre generationer til Grisefesten i August – Tak til 

Martin for stegning. Vores tiltag med søndagsfrokost med akustisk Beatles musik var godt, 

men kunne have rummet flere deltagere. Der er i samarbejde med Borgerforeningen i 

Ørum lavet et foredrag om menneskehandel, som var velbesøgt. 

Cafe Knud og Koret - Borgerforeningen er glad for at kunne støtte op omkring disse tiltag 

som er med til at fremme fællesskabet. 

Virksundvej 152 

Huset er som bekendt solgt forrige år, og er under renovering. Den nye ejer har lovet at 

gøre indkørslen ensartet mellem Virksundvej 150 og 152, mod at kunne fjerne 

betonkanten. Vi har aftalt, at ejer kan køre lige igennem over parkeringsarealet til 

Elkærvej, selvom arealet mellem virksundvej 150 og 152 nu er endeligt udmatrikuleret. 

Øvrige aktiviteter 

Der er afholdt ”fredagshygge” / Café på ad hoc basis. Det er vores indtryk at alle er glade 

for mulighed for en uformel snak. 

Vedligehold af grønne områder er en stor opgave for foreningen. Det hele skulle gerne 

forblive velholdt og derfor vil vi sige stort tak til alle som har ydet en frivillig indsats, og vi 

håber på fortsat engagement i det nye år. Alle, som har tid, lyst eller behov er velkommen 



til at benytte Borgerforeningens maskinpark og redskaber til vedligeholdelsesopgaver af 

fælles arealer. 

Stierne langs fjorden er blevet renoveret af frivillige med tilskud fra Nordea fonden. Tak til 

alle frivillige og lodsejere i forbindelse hermed. 

 

Med venlig hilsen 

Borgerforeningens bestyrelse  


