Generalforsamling Vandel Borgerforening d. 9/10-2019

DAGSORDEN – efter omprioritering af punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
a. Der er indkommet 2 forslag
i. Det første forslag drejer sig om at afvikle borgerforeningen
ii. Det næste forslag drejer sig om hjertestarteren.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt suppleanter
7. Valg af revisor, samt suppleant
8. Eventuelt

REFERAT
1. Velkommen og valg af dirigent
Formanden bød velkommen og foreslog Henning Nørbygaard (HN) som dirigent – de tilstedeværende
godkendte forslaget.
HN konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt tidsmæssigt korrekt i forhold til gældende regler
og vedtægter.
HN foreslog at der blev foretaget en ændring i rækkefølgen af punkterne i den udsendte dagsorden,
således at punkt 7 – ” Indkomne forslag” flyttes frem som punkt 4. - Dette blev godkendt.
2. Formandens beretning
Formanden gennemgik borgerforeningens arrangementer det foregående år.
Julebanko: Rigtig stort fremmøde med flotte gaver fra mange sponsorer i området.
Fakkeloptog: Stort fremmøde med nyt tiltag – besøg af julemand i hestevogn. Mange positive
tilbagemeldinger på dette. Julemand med hestevogn vil gerne deltage igen.

Fastelavn: Mange fremmødte og udklædte børn. Hyggelig eftermiddag på skolen.
Ren by: Meget få deltagere, derfor var det ikke hele byen der blev nået i år.
Sankt Hans: Måtte aflyses pga. manglende frivillige til hjælp med afholdelse
Kræmmermarked: Manglende tilslutning. Borgerforeningen erkendte at de havde været ude i sidste
øjeblik med opslag. Kun én tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist.
Fællesspisning på skolen: Nyt tiltag som der ikke var tilslutning til.
Medlemmer af vandelborgerforening 2018-2019: 160 medlemmer.
Bemærkning fra deltagere: Udmeldinger om arrangementer var været for tæt på afholdes. Dette kunne
have været bedre. Måske derfor der ikke har været så stor tilslutning til arrangementerne.
3. Fremlæggelse af Regnskab
Kasseren gennemgik regnskabet og konkluderede at der havde været et underskud i det foregående år
på 4765,97kr. Dette blandet andet pga. at der ikke længere afholdes banko. Endvidere kunne det
konkluderes at er en formue pr. 30-09-2019 på 145.917,20kr.
Regnskabet er gennemgået og godkendt af revisor.
Regnskabet godkendes af de tilstedeværende
4. Indkomne forslag
Der er indkommet forslag fra Ann Klode Sørensen og Britt Jørgensen, de to forslag er nævnt i
dagsorden.
Borgerforslag 1. Afvikling af Vandel Borgerforening (Ann Klode Sørensen)
”Jeg foreslår at Vandel Borgerforening afvikles. Dette grundet de seneste års ”kampe” for at finde
frivillige, der har lyst til at stå i spidsen, for at drive foreningen, samt foreningens aktiviteter.
Underpunkter:

•
•

Vandel Borgerforenings formue overdrages til Vandel Udviklingsråd
Ønsker borgere i Vandel at arrangere arrangementer, der kunne være til gavn for byens
borgere, så som tidligere afholdte arrangementer:
o Fastelavn
o Fakkeloptog
o Ren By
o Mv.
Skal der kunne søges finansielle midler via Vandel Udviklingsråd.”
Forslaget blev drøftet. Der var forskellige meninger om forslaget f.eks.
-Vandel Udviklingsråd ikke bør overtage arrangementer som f.eks. fastelavn, fakkeloptog m.m. de
bør mere stå for byens udvikling, i stedet for planlægning af arrangementer.

- Måske kunne andre i byen overtage nogle af arrangementer som f.eks. erhvervsdrivende, hallen,
skolen osv.
- Kunne borgerforeningen blot være ”sovende”, så blev der afholdt arrangementer hvis der var
frivillige der som hjalp til med planlægningen og afvikle af arrangementet.
- Kunne man afvikle Borgerforeningen i den nuværende form. Og i stedet ændre på vedtægter,
formål og navn.
Med ovenstående blev det besluttet at forslaget skal drøftes igen på en ekstraordinær
generalforsamling d. 11/11, da der var enighed om afvikling af borgerforeningen i nuværende form.
Hvis ikke nogen ønsker at tage fat, nedlægges foreningen og midlerne skal overdrages.

Borgerforslag 2 – Hjertestarter:
”Hvis og så frem Borgerforening ikke skal forsætte pga. manglende kandidater, skal der laves en
afvikling på kassebeholdningen. Men der skal vi også huske vores hjertestarter som hænger ved
Kroen. Firmaet den blev købt ved, gik konkurs, så der er taget et nyt firma indover. Sponsor pengene
til vedligeholdelse er desværre små her i anden omgang, så der er kun samlet ind til et par år. Derfor
tænker jeg at nogle af pengene fra Borgerforeningen skal smides i projektet til f.ek.s 5 år. Så
hjertestarteren ikke giver falske håb på væggen ved Kroen.”
Forslaget blev drøftet og der var enighed om at det er vigtigt at hjertestarterne er serviceret, så det
ikke er falsk tryghed at have den hængende.
Formanden undersøger til den ekstra ordinære generalforsamling hvor lang, tid der er betalt
service. Når dette er undersøgt kan det blive afklaret hvordan den skal serviceres fremover.
5. Fastsættelse af kontingent
Springes over efter beslutning i punkt 4.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt suppleanter
Springes over efter beslutning i punkt 4
Den nuværende bestyrelse forsætter indtil afklaring om borgerforeningens eksistens.

7. Valg af revisor, samt suppleant
Springes over efter beslutning i punkt 4

8. Eventuelt

