Referat af generalforsamlingen den 22. februar 2012.
Formanden Henning Henning Holbek bød velkommen til de i alt 24 fremmødte.
1. Dirigent, Erling Kaufmann blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.
2. Formandens beretning ved Henning Holbek.
a) Marts 2011 fastelavnsfest med ca. 200 tilmeldte.
b) Maj sommermarkedet sammen med folkedanserne.
c) Konfirmation med flag i gaden i Ølsted. Festligt at se på.
d) Sct. Hans fest i grusgraven sammen med jagtforeningen, der var ca. 300 fremmødte.
e) Julemarked i Hallen med helt udsolgte pladser, som sommermarkedet.
f) Juletræsfest sammen med gymnastikforeningen. Kun 30 tilmeldte, hvilket var for få. I
fremtiden måske et arrangement i Ølsted sammen med skolen og børnehaverne.
g) Oprydning, Henning har ryddet op i vores rum i Foreningshuset. Sjove gamle sedler fra
dengang er gemt. Man lavede f. eks. diskoteker, så vist havde været lidt ”våde”.
h) Borgermøde om Grusgraven gav 70 fremmødte og 15 havde meldt sig som interesserede i
at gøre en særlig indsats.
i) Hvad vi i Ølsted Borgerforening kunne ønske os i Grusgraven blev nævnt. Amfiteater,
børnelegeplads, kondibane, Sct. Hansfest, borde og bænke opsat (er indkøbt),
madpakkehus, petanquebane, fugleskydning ved jagtforeningen, kælkebane, skibakke og
hundeluftningsområde.
j) Der er indkøbt flere stole, der er lavet el-kontakter i Hallen og der er sat et nyt juletræ op
ved Rytterskolen.
k) Fremtidens projekt kunne blive juleudsmykning af Hovedgaden, men der skal melde sig et
frivilligt hold af personer, som vil tage sig af det.
Beretningen blev positivt omtalt. Pernille ville gerne have flere tønder til de små ved
fastelavnsfesten, juletræet blev rost. Der mangler nogle unge til at deltage i
Borgerforeningens arbejde. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
3. Regnskabet ved kassereren Jan Hansen. Der er 335 medlemmer i foreningen, hvoraf 29 er i
restance. Regnskabet for 2011 viser et underskud på kr. 33.137,72 og beholdningen er ved
regnskabsårets udgang kr. 142.096,93. Jan gennemgik de enkelte poster i regnskabet, som
derefter blev enstemmigt vedtaget.
4. Kontingent fastholdes på kr. 25,00 for pensionister og kr. 50,00 for andre medlemmer.
5. Indkomne forslag. Vedtægternes § 5 ændres så bestyrelsen kan bestå at 5 – 9 medlemmer
mod i dag 5 - 7 medlemmer. Vedtaget enstemmigt.
6. Valg.
A. Til bestyrelsen blev Torsten, Jan og Henning genvalgt. Nyt medlem i bestyrelsen blev Per
Stenz, Viebjergvej 16, Ølsted.
B. Suppleant til bestyrelsen genvalg af Preben Christensen.
C. revisor genvalgt Jørgen Rasmussen
D. revisorsuppleant nyvalgt Lars Dybdahl
E. fanebærer genvalgt Erik Birk
7. Eventuelt. Torsten fortalte om et nyt blad ”Rundt om Ølsted” som vil fremkomme i løbet af
2012.
P.E. Nørregaard

