Referat af generalforsamling
Onsdag d. 12.10.2016
12 fremmødte samt 4 bestyrelsesmedlemmer og to revisorer.
Det blev enstemmigt vedtaget at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen peger på Henning Nørbygaard, som bliver enstemmigt valgt.
2. Formandens beretning:
 Vi prøvede efter opfordring fra medlemmerne at gå rundt og sælge medlemskaber i
samarbejde med udvalgte folk fra forsamlingen. Vi gik fra at have solgt 91 til 128
medlemskaber. Stor tak til især John Pedersen for godt salg. Men set i lyset af hvor lang tid
det tog for hjælperne at komme ud og få solgt kortene (op til 3 måneder), så kan det ikke
betegnes som en succes. Så det bliver taget op på først kommende møde, hvordan det skal
foregå næste gang. MobilePay løsningen var en succes som sidste år. Da vi solgte
medlemskaber, blev der også omdelt en seddel der beskrev hvad man fik for sit
medlemskab i borgerforeningen.
 Sidste år var det blevet efterlyst at hjemmesiden haltede, så den har Kristian Bøtkjær nu
overtaget og opdateret. Facebook siden bliver også jævnligt opdateret med kommende
begivenheder.
 Der er blevet oprettet en fælles e-mail og drev som er vandelborgerforening@gmail.com –
dette er også oplyst på hjemmesiden.
 Faktablad om Vandel er afleveret til kommunen for at tiltrække flere tilflyttere.
 Fakkeloptoget blev aflyst pga. stormen der gik over Danmark, men heldigvis gennemførte
Brugsen tænding af juletræet ved Brugsen og vi forsatte indendørs.
 Julebanko blev gennemført med mange fine gaver og stort opbud.
 Oprydningsdag samt nedklipning af jernbanestien blev gennemført.
 Der er blevet indkøbt 2 nye bordebænkesæt, som er blevet opsat ved legepladsen ved
Brugsen.
 Der er blevet repareret det hærværk der var begået mod vores gamle bordebænkesæt samt
vores skraldespande på Vandelstien.
 Borgerforeningens første Øl smagning afholdt sammen med Trolden Bryghus på Vandel Kro
med spisning var en kæmpe succes med 61 deltagere.
 Skt. Hans blev gennemført oppe ved Brugsen med pølsevognen samt bålfade til de små som
fik popcorn og snobrød. Brændet var sponsoreret af lokale og marken var venligst udlånt af
Sven-Erik. Tak til båltaler Martin Fogh Skovlyst for den flotte tale.



Hjertestarter kurset som vi fik, da vi sponserede hjertestarteren ved kroen blev afholdt på
kroen.

Formandsberetningen bliver enstemmigt godkendt.
3. Kasserens beretning:
Revisorerne overtager beretningen pga. udfordringer i regnskabsføringen især pga.
MobilePay overførelser, som ikke er dokumenteret rigtigt. Regnskabet har ikke kunnet
godkendes, da man ikke kan se hvor der er kommet penge fra og hvad de er brugt på. Det
kan dog ses at foreningen tilsyneladende har et overskud bl.a. pga. de ca. 158.000 kr. vi har
fået i LAG midler i år. Banko har haft en indtægt på ca. 265.000 kr. og udgifter for ca.
171.000 kr. (lavt sat), så dette er en stor årsag til de flotte beløb på foreningens konto.
Der bliver diskuteret hvordan MobilePay har fungeret for bestyrelsen og hvordan det er gået
med at holde styr på indbetalingerne. Revisorer og bestyrelse er dog enige om at brugen af
MobilePay har været en succes, men at det skal gennemtænkes, så det bliver mere
overskueligt næste år.
Generalforsamlingen bliver forslået at tage denne forklaring til efterretning og lade den
gamle og nye bestyrelse sammen med revisorerne få styr på regnskabet for derefter at
offentliggøre det på hjemmesiden og Facebook samt udlevere på papir til de medlemmer
som ønsker dette.
Der bliver stemt om vi skal gøre det på ovenstående måde, eller om der skal indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling når regnskabet er færdigt, for at kunne godkende det.
9 medlemmer stemmer for den første løsning mens 3 medlemmer stemmer for nr. 2
løsning. Dermed vedtages det at den gamle bestyrelse, den nye bestyrelse og revisorerne
får ordnet regnskabet inden udgangen af november 2016.
4. Fastsættelse af medlemskontingent:
Bestyrelsen forslår 100 kr. for et aktivt medlemskab. Dette bliver godkendt.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter:
Kristian Bøtker og Karen Hellerup er på valg og har valgt ikke at genopstille. Ricky Roy,
Michael Knudsen og Janni Nielsen har valgt at trække sig fra bestyrelsen.
Ny bestyrelse: Berit Vejlgård Kristensen og Dorthe Riise Nielsen bliver begge valgt for 2 år,
mens Britt Vad Jørgensen, Puk Baltsersen og Peder Christian Andersen bliver valgt for 1 år.
Suppleanter: Ivan Fyhn bliver valgt som 1. suppleant med Janni Kjærsgaard Nielsen bliver
valgt som 2. suppleant.
6. Valg af revisor, samt suppleant:
Henning Nørbygaard genopstiller og bliver enstemmigt valgt. Ann Klode bliver siddende.
Regnar Hansen bliver valgt som suppleant.

7. Indkomne forslag:
Der har ikke været nogle indkomne forslag.

8. Eventuelt:
Der bliver spurgt til muligheden for at gøre mere reklame for Vandel, samt bestyrelsens
deltagelse på f.eks. kommunale møder, idrætsforeninger osv. Bestyrelsen har dog de sidste
par år kørt på lavt blus, hvilket er blevet godkendt på generalforsamlinger, og har derfor ikke
deltaget i diverse politiske møder. Den nye bestyrelse snakker om at de kunne have
interesse for at gøre noget mere for byen, så som at kæmpe for flere penge fra kommunen
til udvikling af byen, undersøge mulighederne for en svømmehal i byen og prøve at gøre det
mere attraktivt for tilflyttere. Derudover vil de prøve at deltage i de politiske møder, og evt.
finde en person som har interessen for det og som vil repræsentere Vandel borgerne.
Vi siger tak for god ro og orden, tak for denne gang og velkommen til den nye bestyrelse.

