Generalforsamling
Søndag den 24/2 2019

Tilstede: Henning, Per, Claus L, Kenneth, Michael, Ole, Jan, Henrik (referant)
Ikke tilstede: Claus h, Helle
For første gang prøvede vi at afholde generalforsamling på en Søndag, hvor der blev serveret frokost først. Det må
siges at være en succes. Vi var 65 deltagere i alt.

1. Valg af dirigent.
Erling Kaufmann blev foreslået og valgt.
2. Valg af referent.
Henrik Hvidthøft
3. Formandens beretning.
God og fyldestgørende gennemgang af årets gang i Borgerforeningen.
4. Regnskab.
Regnskab for Borgerforening og Grusgrav blev uddelt til alle, og derefter gennemgået af kasseren.
Begge regnskaber blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog at hæve medlemskabet til kr. 100 pr. år.
Det blev vedtaget.
6. Indkomne forslag.
Der skulle foretages få vedtægtsændringer. Per gennemgik dem. Alle 3 ændringsforslag blev vedtaget.
Det blev foreslået at revisor titlen skulle ændres til bilagskontrollant, hvilket blev vedtaget.
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
Michael Svensson, Claus Hørlyck og Henrik Hvidthøft ønskede ikke genvalg.
Følgende blev foreslået som nye medlemmer, og blev alle valgt.
Dan Jørgensen, Rita Sobczyk og Charlotte Hersdorf (1 år)
8. Valg af 2 bestyrelses suppleanter.
Edith Andersen og Helle Colin Bramwell.
9. Valg af revisor (Bilagskontrollant)
På valg var Dennis Madsen, som blev genvalgt.

10. Billagskontrollant suppleant.
Anette Sørensen blev valgt
11. Fanebærer.
Erik Birk Hansen ønskede ikke genvalg
Ny fanebærer er Kenneth Madsen
12. Fanebærersuppleant
Dennis Madsen blev genvalgt
13. Eventuelt.
Martin Klit foreslog at der blev lavet en arbejdsweekend hvor legeplads, og hele området blev gennemgået og evt.
fejl og mangler blev udbedret.
Koefod mente at kælkebakken skulle ændres da den er for stejl. Der er bare ikke nogen kælkebakke, men den er
skrevet på skiltene der står i området omkring grusgraven. Det skal ændres.
Birthe Madsen foreslog at billetter til Kim Larsen Jam koncerten, skulle sælges fra Brugsen 1 eller 2 Lørdage for at
få solgt flere billetter.
Thorsten mente at fanen skal benyttes ved foreningens arrangementer. Syntes også at der skulle sættes flag op
ved indgangen til valgsted, problemet er bare at kommunen er imod dette. B.F. skal spørge kommunen om lov.
Henrik Tholstrup sagde at B.F. gør et kæmpe arbejde med hele området omkring scene og legeplads, og at
kommunen skal mere med ind over.

