Referat af Borgerforeningens generalforsamling den 21/2-2018 i Foreningshuset.
Der deltog 13 personer ud over bestyrelsen
1. Valg af dirigent, Erling Kaufmann blev valgt.
2. Valg af referent, Laila Didriksen blev valgt.
3. Formandens beretning, Henning bød velkommen og fortalte om årets arrangementer. Vi har
lige afholdt fastelavn, hvor der var ca. 200 børn og ca. det samme antal voksne. Det forløb
som altid rigtig godt. Vi afholdt valgaften i november i forbindelse med kommunalvalget i
samarbejde med Gulvmåtten. Der var juletræstænding 1. søndag i advent, hvor
menighedsrådet var med til at afvikle arrangementet. Desuden hejste vi flag i byen Kr.
Himmelfartsdag, da byens unge blev konfirmeret. Sankt Hans aften var der ca. 400 ved
madpakkehuset til en våd og mudret aften. Bertil Haarder holdt båltalen. Ellers har der været
græskarudskæring, Klovneløb og halloweenløb i grusgraven. Scenen er næsten færdig. I
øjeblikket bliver der bygget back stage område. Tilskuerpladserne er ved at blive lavet bedre.
Leif og Aase Sommer har sponsoreret penge til det. Svævebanen kommer til at virke igen, når
hele legepladsen bliver godkendt her til foråret. Vi har talt med Tina præst om at holde en
pinsegudstjeneste den 21/5 ved scenen. Den 1/3 er der fællesspisning i kantinen på skolen.
Der er indtil videre solgt 63 billetter til en pris a’ 75,- Den 19/4 holder Emil Beha Erichsen
foredrag, og den 7/11 holder Bonderøven foredrag. Man kan købe billetter på billetto.dk. Der
er en fællesbillet til begge arrangementer hvor man skal give 300,- en billet koster 200,- Man
kan ikke købe billet til Bonderøven alene endnu. Fra den 1/3 er det også muligt at købe
billetter i Brugsen. Den 3/6 er der åbning af scenen. Helge Engelbrecht skal være konfencier.
Henning sluttede af med at takke Ildsjælene for det store arbejde de har ydet i forbindelse
med bygning af scenen. Hans Jørgen Kofoed spurgte, om man kan reservere shelterne. Svaret
lød på, at det er først til mølle.
4. Regnskab, Jan M Hansen (kasserer) gennemgik regnskabet. Der var ingen indvendinger, og
det blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent, bestyrelsen foreslog at alle husstande fremover skal betale 100,det blev diskuteret frem og tilbage, og det blev vedtaget, at alle fremover betaler 75,- pr.
husstand uanset alder.
6. Ingen indkomne forslag.
7. Valg, på valg var Henning Holbek, Ole Nielsen, Claus Hørlyck, Laila Didriksen og Jan Hansen.
Laila Didriksen var den eneste, der ikke ønskede genvalg. Kenneth Madsen blev foreslået og
blev valgt ind i bestyrelsen. Helle Colin Bramwell blev valgt til suppleant, Jørgen Rasmussen
blev genvalgt til revisor, Lars Dybdahl blev genvalgt til revisorsuppleant, og Erik Birk Hansen
blev genvalgt til fanebærer.
8. Eventuelt, Erling Kaufmann fortalte om foreningens bibel, som han kaldte den. Det var
referater fra bestyrelsesmøder fra 1935-1975, som var meget interessant læsning. Derefter
sluttede mødet, og der blev sluttet af med mad og drikke.

