
Referat af generalforsamling i Tvingstrup Kultur og Idrætsforening tirsdag den 25. april 2022 kl. 
19.30 

 

Bestyrelsesmedlemmer til stede: Brian Thomsen, Maia Sejersen, Svend Aage Frandsen, Frank 
Sørensen, Kim Bo Christensen, Signe Lysholt Ulstrup. 
(Trine Nedergaard Pedersen deltog i sidste halvdel af mødet)  
 
Derudover deltog cirka 20 bysbørn og byrådsmedlem Niels Povlsgaard (V) 

 
 

1. Valg af dirigent 
• Torben Engholm 

 
2. Valg af referent 

• Maia Sejersen 
 

3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
• Formand Brian Mejer Thomsen glædede sig over det store fremmøde, og 

gennemgik de aktiviteter, som TKIF har afholdt eller bidraget til i det forgangne år: 
o Forskønnelsesdag i september, hvor TKIF søgte og fik 47.000 kr. forbedringer 

i byen. Her fik vi nye borde og bænksæt, fik fjernet ukrudt, renset tage og 
busskure og der blev opsat høm-poseholdere, der også fungerer som små 
infostandere.  

o Juledekorationsarrangement i klubhuset 
o Husmoderbrunch 
o Kaffeklub for hjemmegående 1. tirsdag i måneden 
o De øvrige faste arrangementer som whist, dart, bordtennis og petanque 

kører fortsat 
o Derudover er der nye initiativer på vej som sildeklub hver første onsdag i 

måneden og brætspilscafé.  
o Sankt Hans på Sportspladsen 
o Sommerfest er planlagt til 3. september og bliver afholdt i forsamlingshuset 

 
Sommerfesten måtte aflyses på grund af manglende tilslutning, og fastelavn kunne 
heller ikke stables på benene. Sidstnævnte vil blive forsøgt godtgjort med en 
fastaween i stedet i oktober i samarbejde med forsamlingshuset.  
TKIF har desuden deltaget i faste møder i SAMBY, som er vidensdeling med de 
øvrige småbyer i kommunen. Her er der gode erfaringer at hente, når man fx 
 de mange initiativer, som TKIF har afholdt eller understøttet i løbet af det forgangne 
år.  
Aftenens store debatemne var tilbuddet fra DSB om at TKIF/Horsens Kommune 
gratis kunne overtage stationsbygningen, som nu har stået tom i mere end 10 år. 
Niels Povlsgaard og TKIFs formand har været i dialog med kommunen og DSB, og 
ønskede en afklaring af, om der var interesse i byen for at bevare huset og anvende 
det til fælles, gavnlige formål. Efter en livlig diskussion stod det klart, at ingen 
ønskede at lægge kræfter i projektet. Flere gav udtryk for at de hellere så, at 
energien blev brugt på en forbedring af de eksisterende forhold i og omkring 
klubhuset. Niels Povlsgaard ville meddele DSB og kommunen, at TKIF takkede nej til 
tilbuddet om at overtage bygningen.  
Brian Thomsen fortalte om sine tanker om at skabe en helhedsplan for Tvingstrup, 



som kan indeholde en bypark med mulighed for at forskellige aktiviteter såsom 
shelterovernatning, motionsredskaber, legeplads, hundelegeplads m.v. Bestyrelsen 
arbejder videre med disse planer, og han efterlyser folk med viden i byen, som 
kunne have interesse i at bidrage til projektet.  
Desuden sendte han en opfordring til folk i byen om at kontakte vores flagmænd, 
når der er noget at fejre eller ved dødsfald og begravelser i byen. De kan findes her. 
(LINK)  
Formandsberetningen blev godkendt 

 
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og næste års budget 

• Kasserer Daniel Frandsen fremlagde seneste regnskab for 20/21 og 21/22 samt 
budget for det kommende år. Regnskabet for perioden 1/3-21-28/2-22 viste et 
overskud på 18.126. Året før var resultatet på 17.950 kr. Regnskab og næste års 
budget blev godkendt. 

 
5. Fastsættelse af kontingent 

• Det blev vedtaget fortsat at opkræve 20 kroner pr. husstand for medlemskab af 
foreningen. Der er tale om et symbolsk minimumsbeløb, og større bidrag modtages 
naturligvis med tak. For at kunne registrere medlemmer og modtage tilskud, så skal 
vi kunne dokumentere at vi har medlemmer. Prisen er lav, for at alle kan være med, 
og for at vi kan registrere, hvem der har betalt. TKIF og de øvrige byer i SAMBY er 
ved at se på et regnskabs- og opkrævningssystem, da det er svært at holde styr på 
medlemmer og opkrævning af kontingent.  

 
6. Behandling af indkomne forslag 

• Der var ikke kommet forslag ind. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 
• Genvalg af  formand Brian Thomsen og næstformand Maia Sejersen og suppleant 

Signe Lysholt Ulstrup. 
 

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
• Torben Engholm blev valgt som revisor og revisorsuppleant Klaus Steffensen.  

 
9. Eventuelt 

• Der blev udtrykt ønske om at få ansøgt kommunen om en hastighedsnedsættelse (60-
70 k/mt på Gammel Aarhusvej-strækningen fra broen og forbi Tvingstrup, da der er sket 
mange uheld i netop dette kryds. TKIF sender en forespørgsel.  

• Der blev efterspurgt viden om gamle gårde i området. Henvist til flere ældre bysbørn, 
som evt. kan supplere den information som Lokalarkivet i Gedved ligger inde med.  

 
 

Tak til alle, som mødte op. 


