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Billede taget af Alex Andersen fra petanqueklubbens tur til Kerteminde. - Et
større areal var blevet til en sø efter afvandingen af området var stoppet, og her
havde kommunen anlagt en flot rasteplads med borde og bænke både i det fri
og overdækket. Drikkevand og toilet var også til stede, men kun en hullet grusvej førte frem til området.
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Petanquetur til Kerteminde / Alex Andersen
Fra den 5. - 8. juli drog 22 af klubbens petanquespillere til Kerteminde på den
årlige petanquetur. Det var Eilif Pedersen, der havde arrangeret en strålende
tur, som han efterfølgende har høstet mange roser for. Vi boede på vandrerhjem i Kerteminde med skovklædte omgivelser og med petanquebaner lige ved
siden af vore værelser. Vi havde en social dyst med de lokale spillere og havde
ellers fri adgang til deres anlæg.
Eilif førte os rundt til mange spændende oplevelser i det nordfynske område, så
det var en veltilfreds skare, der vendte hjem.

Flere fotos herfra senere i bladet.
DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER
15.
august

Landsbyposten trykkes af Hans Thiim, Bramming
i 350 eksemplarer, udgives af H.S.U.G., og omdeles
til samtlige husstande i Hunderup og Sejstrup.
Kommercielle annoncer: 400 kr/side.
Redaktion & distribution:
Eilif Pedersen
Dorthe Andersen
Lis Andersen
Tlf. 40 17 28 17 Tlf. 27 51 33 52 Tlf. 51 92 68 87

Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet
eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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Aktivitetsdag

11 september 2021
Kl. 9.00 – 16.00

Pladsen åbner
- Salg af øl, vand, snacks
- Hoppepuder
- Ansigtsmaling
- Bål hygge
- Petaqune turnering

Kl. 9.00-10.00

Gratis morgenmad med rundstykker

Kl. 10.00-10.30

Indslag fra HSUG – Gymnastik foreningen

Kl. 10.30

Tilmelding til moseløbet

Kl. 11.00

Moseløbet 5km og 10 km

Kl. 11.00-14.00

Grillen tændes op og der kan købes pølser og brød

Kl. 13.30-14.30

Årets Kagedyst

Kl. 14.45

Årets fodboldturnering
1. kamp - De kække kvinder mod tøserne
2. kamp - De gamle hunde mod de hjemvendte sønner

Kl. 16.00

Pladsen lukker og slukker
Efterfølgende Støttefest for Sejstrup Forsamlingshus
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LANDSBY
KAGEDYSTEN
Ta familien eller naboen under armen og kom i teltet til en hyggelig
eftermiddag inden årets fodboldkamp på stationen.
Publikum kåre en vinder i kategorierne:
Årets flotteste kage
Årets mest velsmagende kage
Voksne 40 kr. inkl. fri kaffe
Børn 10 kr. inkl. 1 juice eller sodavand
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Ønsker du selv at deltage
i landsbykagedysten med
en kage, så skal du
tilmelde dig til
Lone Arge-Kristensen
tlf. 60138201
senest mandag d. 6.
september

Landsbyposten August 2021

SENIOR GYMNASTIK
Efter en hårdt ramt gymnastik sæson med Corona nedlukninger er der tvivl om senior
gymnastik fortsat skal bestå. Vores tidligere kompetente instruktører på dette hold har
meldt ud, at de ikke ønsker at fortsætte. Deltagerne er i en aldersgruppe, hvor mange
har været i høj risikogruppe og derfor ikke deltog i 2020. Men nu er størstedelen blevet
vaccineret, og vores spørgsmål går nu ud på, om der er grobund for at få dette hold
stablet på benene i 2021/2022?

Hvis der er et ønske om at opretholde dette hold, har vi brug for at vide det nu. Hvis
holdet skal oprettes, kræver det selvfølgelig en instruktør, så måske du lige kender den
rigtige til opgaven? Vi er åbne for at høre alle idéer og tanker angående dette hold.
Måske det skal rykkes til om formiddagen? Måske en anden
motionsform/tema/redskab? Vi er spændte på at høre fra jer.
Kunne det være noget for dig? Kender du nogen? Hører vi meget gerne fra dig.

Kontakt Gymnastikudvalget
Mai Falkenberg Riddersholm, tlf.nr. 6165-5158, mail: mai.riddersholm@gmail.com
Lone Arge Kristensen, tlf.nr. 6013-820, mail: lonekristensen1990@hotmail.com
Tanja Beier L. Jensen tlf. 2256-2279 mail: tanjaskodtbeier@hotmail.com
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Nyt fra lokalrådets web-gruppe / Claus Simonsen
En arbejdsgruppe bestående af Niels-Jørgen Hvidberg, Lejf Bjerrum og Claus
Simonsen er gået i gang med at opdatere og vedligeholde vores website www.
hunderup-sejstrup.dk. At Hunderup og Sejstrup har sin egen webadresse er efter vor mening meget værdifuldt, og det vil være synd hvis denne værdi skulle
gå til spilde pga. manglende vedligeholdelse.
Hvis vi skal være realistiske, er arkivet over samtlige numre af ”Landsbyposten”
det eneste indslag der for tiden anvendes, og vi har til en start gjort Landsbyposten lettere at finde.
www.hunderup-sejstrup.dk kunne være første møde med vore byer for mennesker der overvejer at flytte på landet i Esbjerg Kommune, og hjemmesiden
vil derfor fremadrettet have stor vægt på at præsentere vores byer for mulige
tilflyttere.
Mange profiler af fx foreninger, institutioner og erhvervsdrivende er – for at
sige det venligt – ”ikke helt up to date”, og arbejdsgruppen må indse at vi ikke
magter at holde øje med hvorvidt informationer på hjemmesiden er korrekte
eller ej (og det er muligvis heller ikke vores opgave). Vi vil forsøge at opdatere
alle oplysningerne nu, og så forestiller vi os at vi fremadrettet en eller to gange
årligt beder alle der optræder på hjemmesiden, om at kontakte os hvis der er
oplysninger der skal ændres. Dette vil ske gennem annoncer i Landsbyposten.
Fanebladet Kultur -> Naturen er for tiden tomt. Det er tanken at dette faneblad
skal indeholde en masse formidable billeder af naturen i og omkring vore to
byer. Hvis læserne af Landsbyposten har gode billeder, tager vi meget gerne
imod dem, hvorefter vi vil sætte de bedste på hjemmesiden. Send billeder til
mailadressen lokalraad@hunderup-sejstrup.dk.
Lige nu vil vi bede om følgende fra Landsbypostens læsere
•
Indsend gode naturbilleder til lokalrådets mailadresse. Fortæl meget
gerne hvor billederne er taget.
•
Kontakt samme mailadresse hvis du har en virksomhed eller repræsenterer en forening/institution i Hunderup-Sejstrup, der pt. ikke er på vores
hjemmeside.
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FAMILIEDAG – GYMNASTIK FORENINGEN
BONDERØVS TEMA
Lørdag d. 10 juli arrangerede vi i gymnastik foreningen en familie dag, hvor vi på boldbanen
lavede forskellige forhindringer, øvelser, sanse leg og konkurrencer. Vores tema denne gang
var Bonderøv. Det var en formiddag med masser af smil og latter og nogen fik lidt sved på
panden. Vi var 18 børn og 21 voksne, hvilket vi er meget tilfredse med.
Grundet denne dejlige succes laver vi igen i efteråret/vinter en familie dag mere. Det glæder vi
os til at fortælle meget mere om senere!
Der skal lyde en speciel tak til:
Kjærgård Landbrugsskole, for lån af gummi yver
HSI, for lån af toiletter
Tom, som kom med sin traktor og kørte en tur med ungerne
Mette Louise, som bagte lækker kage
Og 1000 tak til vores dejlige landsby som støtter op om arrangementer som dette!
Vi glæder os til næste gang, men for nu, GOD SOMMER!
Tanja, Mai & Lone
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Generalforsamling i Ideforum / Mette Fredslund
Der indkaldes til
GENERALFORSAMLING i IDEFORUM

Tirsdag, d. 17.august kl. 19

I Ideforums lokale.
Da generalforsamlingen blev corona- aflyst i august, ønsker kommunen, at den
afholdes nu (inden vor normale sæsonstart).
Derfor dette tidspunkt!

Håber, I vil møde op som I plejer alligevel.

Vilslev-Hunderup Kirkekor / Lejf Bjerrum
Har du lyst til at synge med i Vilslev-Hunderup kirkekor?
Har du lyst til at være med, så mød op i Vilslev konfirmandstue eller skriv/ring
til mig, hvis du har spørgsmål, dortegrangaard@gmail.com / 21743010
Vi øver hver anden tirsdag i ulige uger og medvirker 6 gange i løbet af året ved
gudstjenester samt salmesangsaften i kirken.
Vi starter op i uge 35 tirsdag den 31.
august kl. 17.00-18.30
Vel mødt!
Tid: Tirsdage i ulige uger kl. 17.0018.30
Sted: Vilslev konfirmandstue

SOGNEARKIVET

v/ Niels Hansen, tlf. 20 43 30 67

Åben første mandag i hver måned fra kl. 19,30 til 21,30
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Frivillige bidrag til LP / Jan B. Andersen
Landsbyposten og frivillige bidrag
Landsbyposten udgives af HSUG, men støttet af byens øvrige foreninger i
Hunderup/Sejstrup.
Bladet har været udgivet i over 40 år, og er fortsat et vigtigt medie for byens
aktiviteter, som kan læses både online (hunderup-Sejstrup.dk) - og den trykkes også i papirformat som husstandsomdeles i 350 eksemplarer 11 gange om
året.
HSUG og de øvrige foreninger, skylder stor tak til det frivillige arbejde der
hver måned er blevet og bliver lagt i redaktionen, for at få Landsbyposten
fremstillet.
2020 og til dels også 2021, har været et svært år for de fleste aktiviteter i byens
foreninger, og derfor heller ikke helt så meget at berette om i bladet. HSUG
havde derfor valgt at holde lidt igen med opkrævninger til klemte foreninger,
og ikke gjort nok opmærksom på frivillige bidrag. Som det ses i HSUG regnskabet andetsteds i bladet, bliver det tydeligt at se. Nu er aktiviteterne heldigvis
i gang igen, og vi er på vej til “normalen”
Vi håber at du som læser vil bidrage til bladets økonomi, som er meget vigtigt
for at bladet fortsat kan udgives både online og i papirformat.
Så hvis ikke du allerede har gjort det, vil vi bede om dit frivillige 2021 bidrag
til Landsbyposten.
Der er følgende betalingsmuligheder (skriv gerne “bidrag LP” i teksten)
Mobile Pay 40350
Kontooverførsel til 5971 1304242 (netbank)
Indbetalingskort +73<+89017076 (netbank)
Ønsker du at bidrage på anden vis, så kontakt gerne undertegnede.
På vegne af HSUG
Jan B. Andersen
Mobil 28495029
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Ref. fra repræsentantskabsmøde i HSI / Mette Bjergmark
Referat fra repræsentantskabsmøde
HSI mandag den 10. maj 2021 kl.
19.30-21.30 i Samlingssalen, HSI

Formanden bød velkommen og oplyste, at politiet dags dato havde sagt ok
til mødets afholdelse og den efterfølgende bespisning.
1.
Valg af skriftefører og stemmetæller
Mette Aagaard Bjergmark valgt til
skriftefører.
2.
Valg af ordstyrer
Ole Wind valgt til ordstyrer.
3.
Årsberetning
Covid-19 år. Lukket hal i marts. Åbnet
igen. Lukket igen. HSUG har sørget
for at covid-regler er overholdt. Tak
for det. Repræsentantskabsmøde i
2020 først afholdt i august.
Hærværk. Der blev smadret for lidt
over 100.000 kr. Forsikring har betalt
det hele. Fået nye døre i HSI. Stadig en
del oprydningsarbejde i Sognearkivet.
HSI har lånt 150.000 kr. til forsamlingshuset. Afdragsfrit et år. Derefter
tilbagebetaling. Gældsbrev lavet. Bred
opbagning på sidste repræsentantskabsmøde.
Alle forbrugsafgifter på plads igen. Ok
del af hal ligger på kommunens grund
20 år mere. Også den del af tennisbanerne, der ligger på kommunens
grund. Har også Troldebo de næste
30 år. Aftaler er tinglyst.
Skal drøftes om HSI skal med i nyt
projekt med solceller. Men ikke drøftet endnu. Skal drøftes i ny bestyrelse.

Deltagere 16 personer:
Claus Simonsen fra Lokalrådet, HC
Jochimsen fra K34, Jan B. Andersen fra HSUG, Johannes Clausen
fra Sognearkivet, Jytte Clausen fra
Landsbyscenen, Jørn Andersen fra HS
Fremtid, Kjeld Ø. Thomsen fra HSUG,
Lars Jensen fra Forsamlingshuset, Leif
Bjerrum fra Menighedsrådet, Mette
Fredslund fra Ideforum, Andreas
Bjerrum, Anette Bjerrum, Jesper Brix,
Keld Østergaard, Ole Wind og Mette
Aagaard Bjergmark
Dagsorden:
1.
Valg af skriftefører og stemme		
tæller
2.
Valg af ordstyrer
3.
Årsberetning
4.
Fremlæggelse af revideretregn		
skab for 2020 til godkendelse
5.
Fremlæggelse af budget for 		
2021 til godkendelse
6.
Behandling af indkomne for-		
slag eller forslag fra repræsen-		
tantskabet
7.
Valg af formand og næstformand
8.
Valg af yderligere 3 forenings		
udvalgsmedlemmer og
1 suppleant
9.
Valg af revisorer
10.
Eventuelt
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Tak til samarbejde til Anette og Leif
for styr på udlejningen og økonomi.
Tak til andre foreninger, der har brugt
HSI i år.
Drøftelser:
Forslag om at få kommunen til at lave
en hensigtserklæring om forlængelse
af brugsretten om 20 år.
Tak for at formanden er positivt stemt
for, at HSI skal støtte lokale projekter
som solcelleanlæg og lokal fjernvarme. Repræsentantskabet var enige i, at
forretningsudvalget i HSI skal se på,
om HSI skal deltage i solcelleprojekt
og lokal fjernvarme, men også i at der
først skal laves en investeringsplan,
inden der besluttes, hvad der skal
bruges penge til. Der skal hensættes midler til nyt tag, erstatning for
oliefyr og nedtagning af skorsten. Der
er desuden ønske om forbedring af
køkken og ventilation i køkken.
HSI er klar til at åbne igen. Der ikke
er lavet noget specielt, mens hallen
har været lukket ned.
4.
Fremlæggelse af revideret
regnskab for 2020 til godkendelse
Kjeld Ø. Thomsen gennemgik regnskabet. Manglende aktiviteter har betydet færre udgifter til løn og varmeudgifter. Stort overskud på 93.957 kr.
Kommunen har stadig betalt refusion
til lokaleleje gennem HSUG. Regnskab godkendt.
Drøftelser:
Ny post renter. Godt at tænke ud af
boksen. HSI har meget fokus på for11

samlingshuset. Også derfor lånt dem
penge.
Tillykke med fint regnskab. Forslag
om at HSI er med til at finansiere flere
redskaber til HSUG. HSUG har købt
redskaber for 30-35.000 kr. i 2020.
5.
Fremlæggelse af budget for
2021 til godkendelse
Budget 2021 gennemgået. Budget
godkendt.
Drøftelser:
Forslag om at HSI udarbejder en
langsigtet investeringsplan i et femårigt perspektiv. Tænk på det i forhold
til bosætningsplan, da et kulturcenter
vil gøre Hunderup-Sejstrup mere
attraktivt som bosætningsområde og
kunne tiltrække børnefamilier. Folk
søger mod landet. HSI må gerne et
højere ambitionsniveau. Ala Jernved.
Både hal, mødelokaler og køkken. Så
flere større aktiviteter. Også gerne en
udvidelse af hallen, så der ikke altid er
en hjemmebanefordel. Det er nemt at
være rundhåndet, og fint med støtte
til solceller, men godt hvis der er en
plan for, hvad der skal se på den lange
bane. Synliggøre nyt projekt. Kan
trække nye folk ind i bestyrelsen og
byen. Fælles projekt for byen. Der er
god økonomi i at udarbejde et projekt for at omdanne HSI til et tidssvarende kulturcenter for alle aldre.
Uanset hensyn til forsamlingshuset,
andre mente at det bør samtænkes,
så et projekt ikke betyder, at forsamlingshuset bliver lukket, men at det
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også udvikles. De forskellige huse
skal hænge sammen, hvis der dannes
et center. Så HSI er tidssvarende og
sognets beboere har lyst til at komme.
Et langsigtet perspektiv kunne være
springgrav, udendørssvømning, padel
tennis, udvidelse af hal. HSI bør også
tænke ind, om nabogrunden skal
indtænkes, hvis nabo ønsker at nedlægge sin landbrugsejendom, inden
der eventuelt kommer noget nyt på
nabogrunden.
Husk at søge fonde til projektet. Et
stort projekt med fælles perspektiv,
søge midler under forudsætning af at
projektet starter. Søg også midler til at
udarbejde skitseprojekt. Opdel projektet i etaper, mindre del af gangen,
og søg fondsmidler til hver deletappe.
Der er gode fondsmidler i kultur og
fritidscentre.
Tidligere ville Bramming kommune
ikke, at hallen skulle være en hel hal.
Sidst hallen blev udvidet, så var der
plan om en ny hal i stedet, da den
ikke umiddelbart kan udvides uden at
blive revet ned. Men det var der ikke
økonomi i. Derfor blev løsning det, vi
har i dag. God ide at se på, hvordan vi
udnytter de lokaler, vi har allerede nu.
Lige nu er der aktiviteter eller opbevaring i alle lokaler. Forretningsudvalget
skal se på, om vi udnytter de lokaler,
som vi har i forvejen. HSUG søger
ikke en større hal. Ingen vil spille
håndbold. Mere vigtigt at hallen er
tidssvarende. Forsamlingshuset ikke
12

modstander. Hvis noget mere nyt så
godt. Også godt hvis der er vinduer
ud mod vejen.
Bedst hvis der sker udvikling i samarbejde med HSUG og HSI. Vigtigt at
tænke på at HSI og HSUG kan tilbyde
noget, men der er ikke en garanti for,
at det bliver en succes. Helst skal nye
aktiviteter komme igennem HSUG. Så
gerne gratis i starten. Baner kan kun
lejes gennem HSUG.
Forslag om at åbne op, så hallen kunne bruges mere frit og eventuelt gratis.
Alternativt som en aktivitet, hvor
der betales kontingent for at kunne
benytte hallen mere frit. Attraktivt for
børnefamilier. Gratis slider på hallen. Bedre at der betales noget. Kommunalt tilskud hænger sammen med
kontingenter. Fint med en ordning, så
det er mere fleksibelt og nemt at bruge
hallen.
Troldebo må ikke bruges til private
fester. Det er skrevet forkert skrevet i
LandsbyPosten.
6.
Behandling af indkomne forslag eller forslag fra repræsentantskabet
Ingen forslag.
7.
Valg af formand og næstformand
HC Jochimsen valg til formand. Mette
Bjergmark valgt til næstformand.
8.
Valg af yderligere 3 forretningsudvalgsmedlemmer og 1 suppleant
Keld Østergaard, Andreas Bjerrum og
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Flemming Præst valg til forretningsudvalgsmedlemmer. Kjeld Ø. Thomsen blev valgt til suppleant.
9.
Valg af revisorer
Børge Andersen og Sven Aage genvalgt
11.
Eventuelt
Dejligt så mange mødt frem. Dejligt
med alle ideerne. Nyt input. Tak for
god ro og ordning.
Drøftet. To gasfyr står for udskiftning
i HSI. Der er solcelleprojekt og projekt
med din forsyning med fjernvarme.
Forslag om at forretningsudvalget
tager en dialog med den arbejdsgruppe, der arbejder med fjernvarme.
To projekter. Sejstrup. Hunderup. To
anlæg. Med energi fra solceller. God
kombination. HSI kan være med til
at projekt med fjernvarme bliver til
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noget. HSI bør tilkendegive, at de er
velvillig til at gå over til fjernvarme.
NB i dag bliver der blæst varme ind i
hallen. Fjernvarmegruppen ser også
på om landbrugsskolen og butikken
er interesseret i at gå med i projektet.
Vigtigt med de store forbrugere. De
ser på afstanden mellem husene. I Sejstrup ligger husene mere tæt. I Hunderup mere udfordret. Tilskud til rør
i jorden. Store forbrugere vil rettet op
på samfundsøkonomien i projektet.
Bramming boligforening også interesse i deres boliger i både Sejstrup
og Hunderup. Forsamlingshuset også
interesseret i fjernvarme. Tidshorisonten er om over et år. Gerne afklaret
ved borgermøde. Rambøll med som
konsulenter, som skal beregne på om
der er økonomi og tidshorisonten.
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HSUG 2020 / Jan B. Andersen
HSUG regnskab 2020 og generalforsamling
Generalforsamlingen ligger jo normalt først på året, men blev som så meget
andet jo udskudt et par gange, inden den endelig kunne afholdes 20. Maj. Det
var lige netop efter deadline for juni udgaven af Landsbyposten. Derfor vil vi
gerne offentliggøre HSUG regnskabet for 2020 i dette nummer. Så andet steds i
bladet ser du dels vores årsregnskab 2020, og dertil noter hvor slutresultatet for
de enkelte idrætsgrene fremgår.
På trods af det mildt sagt problematiske 2020 (og 2021) for alt idræt, kom vi ud
af 2020 med et pænt lille overskud på omkring 12.000 kr.
Det skal i høj grad tilskrives vores medlemmers forståelse, opbakning og betaling af kontingenter, på trods af at de fleste næppe har fået hvad de normalt kan
forvente for deres kontingent.
Det samlede medlemstal i HSUG var i 2020 418 medlemmer, hvilket er stort
set uændret fra 2019.
Vi må dog ikke glemme at coronaen jo ikke slap sit tag i aktiviteterne i 2021,
som regnskabsmæssig må formodes også at blive påvirket af det.
Vi takker vores medlemmer for forståelsen, som over en bred kam har bakket
HSUG aktiviteterne op. Det har vi brug for fortsætter i 2021, hvor alting nu
heldigvis igen ser ud til at åbne igen.
Der mødte 12 mand op til generalforsamlingen, som jo altså godkendte regnskabet.
Det var jo ikke fordi det var et overvældende antal, men det er også langt vigtigere at I fortsætter med at møde op i HSUG til Jeres idræt.
Skulle der være spørgsmål eller goder ideer, er man fortsat velkommen til at
kontakte een af os i den nye bestyrelse.
VH
Jan Andersen 28495029. jan.b.andersen@bbsyd.dk
Vicki Hejn 30708670. kontakt@erhvervsservicesyd.dk
Mai Riddersholm 61655158. mai.riddersholm@gmail.com
Doris Præst. 40334297. kirketoften9@gmail.com
Bjørn Jepsen 20486106. 2008april@live.dk
14

Landsbyposten August 2021

HSUG Årsregnskab / Jan B. Andersen

Årsregnskab 2020
Resultatopgørelse

Note

2019

2018

1

Indtægter
Kontingenter
Tilskud
Landsbyfest
Andre indtægter
Indtægter i alt

2020
132.160,00
400.769,29
17.972,50
550.901,79

165.106,00
407.212,87
23.834,08
64.409,25
660.562,20

127.986,50
349.836,54
14.744,92
14.724,25
507.292,21

1

Omkostninger
Aktiviteter
Lokaleomkostninger
Administration
Renter mv.
Omkostninger i alt

115.210,32
355.560,33
58.022,93
9.678,80
538.472,38

118.652,86
405.470,95
70.293,40
6.401,07
600.818,28

94.677,23
350.891,45
59.944,17
7.636,89
513.149,74

1

Årets resultat

12.429,41

59.743,92

-5.857,53

Balance

2

3

Aktiver
Bank
Kasse
Tilgodehavende
Aktiver i alt

443.862,34
3.090,00
64.747,00
511.699,34

Passiver
Gæld
Egenkapital
Passiver i alt

64.484,00
447.215,34
511.699,34
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Årsregnskab 2020
Noter
1

Regnskab fordelt på afdelinger:
Badminton
49.230,00
135.496,49
0,00
0,00
-4.200,00
-139.888,61
-22.571,17
18.066,71

Fodbold
12.280,00
6.386,00
3.062,50
0,00
-3.600,00
-2.700,00
-15.958,31
-529,81

Gymnastik
23.600,00
87.205,53
0,00
0,00
-33.530,00
-62.228,00
-4.958,47
10.089,06

Tennis
22.600,00
44.146,27
0,00
0,00
-600,00
-34.284,50
-99,45
31.762,32

eSport
0,00
17.741,25
0,00
0,00
-1.394,00
-15.000,00
-7.500,00
-6.152,75

2019

54.990,29

8.668,34

-6.834,12

26.323,24

2.831,93

Kontingent
Tilskud
Sponsorater
Øvrige indtægter
Personaleomkostninger
Lokaleomkostninger
Udvalg og møder
Administrationomkostninger
Finansielle poster
Resultat

Billard
12.650,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
-12.000,00
0,00
0,00
0,00
9.650,00

Petanque
12.000,00
37.586,25
21.156,00
0,00
0,00
-45.299,22
-12.780,22
0,00
0,00
12.662,81

Fælles
-200,00
42.051,50
2.000,00
12.710,00
-900,00
-44.160,00
-7.118,70
-58.022,93
-9.678,80
-63.318,93

Total
132.160,00
379.613,29
26.218,50
12.710,00
-44.224,00
-355.560,33
-70.986,32
-58.022,93
-9.678,80
12.229,41

-3.500,75

1.723,31

-24.458,32

59.743,92

Kontingent
Tilskud
Sponsorater
Øvrige indtægter
Personaleomkostninger
Lokaleomkostninger
Udvalg og møder
Resultat

2019

2

Tilgodehavender:
Medlemmer
Esbjerg Kommune
Øvrige tilgodehavender
Tilg. I alt

3

Egenkapital
Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

2020
434.785,93
12.429,41
447.215,34

2019
375.042,01
59.743,92
434.785,93

2018
380.899,54
-5.857,53
375.042,01

2017
360.628,96
20.270,58
380.899,54

2016
348.850,38
11.778,58
360.628,96

Landsbyposten
Indtægter
Omkostninger
Resultat

2020
12.710,00
-32.549,00
-19.839,00

2019
37.087,25
-36.951,00
136,25

2018
6.399,25
-36.948,45
-30.549,20

2017
16.145,00
-32.808,45
-16.663,45

2016
19.800,00
-30.747,00
-10.947,00

15.780,00
39.989,31
8.977,69
64.747,00

Større ny-anskaffelser i 2020

-

I alt

-
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Ny-anskaffelser aktiveres ikke,
men udgiftsføres i anskaffelsesåret.
Denne regnskabspraksis har
bestyrelsen valgt at fortsætte med.
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En hilsen fra præsten / Ole Witte Madsen
En hilsen fra præsten
Efterhånden som folk vaccineres og samfundet åbnes mere og mere, tør
vi så småt håbe på at corona-restriktionerne bortfalder. Hvis altså ikke
Delta-variantens udbredelse medfører genindførelse en række strenge
restriktioner.
Hvis vi er pessimistiske, så skal vi ikke se frem til noget eller glæde os
over noget, men tør vi være optimistiske, så kan vi se frem til både gudstjenester med musik af Dorte Grangård Olesen og forsang ved Hanne
Præstegaard. Søndag den 15. august kl. 11 holder vi gudstjeneste med
fejring af guldkonfirmanderne 1970-2020 samt 1971-2021. At vi i år slår
to årgange sammen skyldes, at vi sidste år blev nødt til først at udskyde
og dernæst aflyse fejringen.
Søndag den 29. august kl. 10 fejrer vi konfirmation i Hunderup Kirke, og
vi håber meget, at vi kan fylde kirken til bristepunktet! Ellers må vi finde
kreative og alternative løsninger – og dét har vi da lært under coronanedlukningens restriktionsperiode.
Desuden indbyder jeg til hyggeligt og eftertænksomt samvær i Vilslev
konfirmandstue den 19. august kl. 19, hvor jeg vil holde et oplæg ud fra
spørgsmålet: ”Fandtes der en historisk Jesus?” Efter mit oplæg er ordet
frit, og der serveres kaffe, te og kage. Tilmelding er ikke nødvendigt, og
alle er velkomne.
Læs mere i kirkebladet om, hvad der ellers sker i Hunderup Kirke og i de
andre 4 kirker i Kongeåpastoratet. Har man spørgsmål eller kommentarer til noget, må man meget gerne kontakte menighedsrådet, personalet
eller mig.
Gå også gerne en tur på kirkegården i denne dejlige sommertid og se,
hvordan Lone får det hele til at stråle af farver på den velholdte kirkegård.
Fortsat god sommer!
Sognepræst Ole Witte Madsen
17
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Seniorklubben klar til ny sæson
JUBILÆUM

Hunderup-Sejstrup seniorklub rundede i marts måned sin 50 års
fødselsdag. Coronaen satte en stopper for jubilæumsfesten, men det
råder vi snart bod på, idet 50 års dagen fejres onsdag den 8. september kl. 18.00 i forsamlingshuset.
Vi byder først på en 2-retters middag, hvorefter der er underholdning ved vores lokale musikmand, Jørn Andersen, og så er der kaffebord med seniorklubbens sædvanlige høje standard.
Prisen for at deltage er sat til kr. 150,-, mens man betaler særskilt for
drikkevarer til maden.
Tilmelding er nødvendig senest den 1. september til Eilif Pedersen
på mobil 40 17 28 17.

To, som var med fra starten!
Og så et kendt ansigt, som kommer og underholder:
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Næste arrangement står i genforeningens tegn torsdag den 23. september. Kl. 10.00 er der guidet rundtur i Christiansfeldt med emnet
”Fra krig til genforening”. Turens længde er ca. 2,5 km til fods (husk
fornuftig påklædning).
Derefter skulle vi gerne finde et spisested i Seggelund, hvor vi skal
have dagens middag (ekskl. drikkevarer). Næste destination er kl.
14.00 ved det skønne område ved Skamlingsbanken, hvor der vil
være en guidet rundvisning i det nye besøgscenter, der er indbygget
i naturen. Efter rundturen vil der være mulighed for nyde de smukke omgivelser på egen hånd.
Prisen for alt dette er kr. 225,- for medlemmer og kr. 265,- for ikkemedlemmer.
Vi mødes ved forsamlingshuset kl.
8.45. Jeg laver en bilplan, når tilmeldingerne er indløbet, og
det skal ske senest
den 16. september til
Alex Andersen
(29 70 28 72).
19
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GENERALFORSAMLING

Den udsatte generalforsamling er datosat til torsdag den 7. oktober
kl. 13.30 i forsamlingshuset. Der er dagsorden ifølge vedtægterne,
men der vil blive sat fokus på den vigende tilslutning. Har seniorklubben udspillet sin rolle efter 50 år?, eller har den stadig sin
berettigelse. Kom og giv dit besyv med.
Efter generalforsamlingen vil Bent Sommer fra Bramming fortælle
om en af sine mange rejser.
I løbet af august vil alle medlemmer modtage vores årsprogram. Ønsker man et medlemskab til kr. 50,- pr. år, kan man kontakte undertegnede.
Alex Andersen (29 70 28 72)

Globetrotteren Bent Sommer
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Petanque er i fuld gang / Alex Andersen
Petanque i Hunderup-Sejstrup er igen oppe i omdrejninger. Der er
afviklet en forårsturnering, hvor vi kunne mønstre 22 spillere fordelt på 11 par, og til afslutningsdagen var der endda yderligere 10
deltagere.
De 3 bedst placerede par i turneringen blev Erik Alberg/Iver Hansen foran Hanne og Alex Andersen, og med Else Kjær og Johannes
Bondesen på 3. pladsen.
Der er planlagt en ny turnering til start mandag den 9. august, og
derefter de følgende mandage kl. 14.00. Alle kan deltage, og der er
tilmelding til Alex Andersen senest den 2. august. Det koster kr.
20,- at deltage. Kniber med at kunne spille mandag eftermiddag,
kan man alternativt spille sine kampe mandag formiddag eller tirsdag. Det finder vi en løsning på.
Der er planlagt en DGI-turnering onsdag den 11. august kl. 9.30 til
ca. 16.00. Her er der deltagere fra omegnens klubber, men der skulle
gerne tilmelde sig mange lokale spillere. Find tilmelding på DGIpetanque eller kontakt undertegnede.
Sidste år kunne HSUG-petanque holde 10 års jubilæum, men coronaen satte en stopper for arrangementet. Vi planlægger et lille jubilæumsstævne i september, men mere herom senere.
Hvornår kan man så spille? Der bliver åbnet for banerne hver tirsdag og torsdag kl. 14.00 samt onsdage kl. 9.30. Endvidere er der
gang i et aftenhold hver onsdag kl. 18.00. Kontingent for sommerpetanque er kr. 200,- eller man kan vælge at lægge kr. 10,- hver
gang, man deltager.
Alex Andersen (29 70 28 72)
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FORENINGER I HUNDERUP OG SEJSTRUP

Jan B. Andersen, Formand 28 49 50 29, jan.b.andersen@bbsyd.dk
Vicki Hejn, Kasserer, 30 70 86 70, hsugkasser@outlook.dk
Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
Doris Præst, 40 33 42 97, kirketoften9@gmail.com
Mai F. Riddersholm, 61 65 51 58, mai.riddersholm@gmail.com
HJEMMESIDE: www.hsug.dk

		

facebook.com/hsug.dk

BADMINTON: Claus Jæger, 75 17 38 53 / 22 78 82 39. Dan Andersen, badminton@hsug.dk
BILLARD/E-SPORT: Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
FODBOLD: Lars Jensen, 60 92 30 08, Doris Præst, kirketoften9@gmail.com
GYMNASTIK: Mai F. Riddersholm, 61 65 51 58, Lone Arge-Kristensen, 60 13 82 01,
Tanja B. L. Jensen, 22 56 22 79
PETANQUE: Erik Madsen, 29 70 17 06, Alex Andersen, 29 70 28 72, petanque@hsug.dk
TENNIS: Jan B. Andersen 28 49 50 29, Eilif Fogh Pedersen, 40 17 28 17, tennis@hsug.dk
LANDSBYFESTUDVALG: landsbyfest@hsug.dk
LANDSBYPOSTEN: landsbyposten@hotmail.com
FORSAMLINGSHUSET: Ole Bix Jensen, 40 37 77 32.
UDLEJNING: Camilla Hejn, 75 17 24 02, sejstrup-forsamlingshus@hotmail.com
H.S.I IDRÆTSSAL: H.C. Jochimsen, 40 53 23 19.
UDLEJNING: Anette B Jørgensen, 51 71 99 58, bjerrum-sejstrup@get2net.dk
HUNDERUP-SEJSTRUPS FREMTID: Jørn Boesen Andersen, 29 79 48 41, jande@esbjergkommune.dk
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN: Jørn Høeg, 20 34 13 04, 1988hsfb@gmail.com
IDEFORUM: Mette Fredslund, 30 13 23 72, mettepf@hotmail.com
K-34: Michael Rosendal, 28 15 13 73 / 53 50 07 71, mr@simplehomes.dk
KØBMANDENS VENNER: Dorthe Knudsen, kobmandensvenner@hotmail.com
LANDSBYSCENEN: Lene Søgaard, 28 49 50 28, landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET: Claus Simonsen, 42 48 19 55, lokalraad@hunderup-sejstrup.dk
MENIGHEDSRÅD: Jan Skovsgaard Christensen, 40 14 79 68, ljsc58@gmail.com
SENIORKLUBBEN: Gerda Bjerrum, 75 17 31 45 / 28 83 08 45, gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV: Niels Hansen, 20 43 30 67
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Sognekalender / august
Søn
Søn
Tirs
Tors
Søn
Ons

15 aug
15 aug
17 aug
19 aug
29 aug
1 sep

Man
Ons
Lør
Lør
Tors
Tors
Tors

6 sep
8 sep
11 sep
11 sep
16 sep
23 sep
7 okt

11

Gudstjeneste med guldkonfirmanderne (s. 17)
Deadline for næste Landsbypost
19
Generalforsamling i Ideforum (s. 8)
19
Møde i Vilslev Konfirmandstue (s. 17)
10
Konfirmation i kirken
Frist for tilmelding til jubilæumsfesten i Seniorklubben (s. 18)
Frist for tilmelding til Kagedysten (s. 4)
18
Jubilæumsfest i Seniorklubben (s. 18)
9-16 Aktivitetsdag (s. 3)
Støttefest for Sejstrup Forsamlingshus (s. 3)
Frist for tilmelding til udflugt om Genforeningen (s. 19)
10
Seniorklubbens udflugt om Genforeningen (s. 19)
13,30 Generalforsamling & Bent Sommer i Seniorklubben (s.
20)
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