Referat af generalforsamling:
Tirsdag d. 20. oktober 2015 kl. 19.00
12 fremmødte + 4 bestyrelses medlemmer + 2 suppleanter
Det blev enstemmigt vedtaget at general forsamlingen var lovligt indmeldt.
1. Valg af dirigent.
Henning Nørbygaard blev valgt som dirigent
2.

Formanden beretning
formandens beretning ved Janni












3.

der blev berettet om hvad der var sket i løbet af året.
Vores medlemskaber 91stk
o Mobilepay løsningen var en succes
Vi har afholdt den månedtlige præmietrækning med 2 flasker vin
Fakkeloptog blev gennemført fra brugsen
Oprydningsdag samt nedklipning af jernbanestien blev gennemført
Stk hans blev gennemført oppe ved brugsen
Hjertestarter er blev købt som bliver sat op ved kroen (vi er blevet tildelt 12 stk hjertestarter bevis)
It kursus var planlagt,men blev aldrig gennemført pga manglende tilmelding
Forslag om at tilbyde træning i førstehjælp
Forslag om at lave bedre info om borgerforeningen og om hvad man får for pengene
Formandens beretning blev enstemming godkendt

Kasserens beretning








Karen gennemgik årets resultat Se Bilag 1
Ved udgangen af oktober skulle de sidste LAC midler fra Vejle kommune også blive sat ind på
borgerforeningens konto (i skrivende stund er det modtaget)
Grunden til at vi årets resultat går i minus er pga af at vi ikke har fået de sidste LAC midler fra vejle
kommune, og at vi betaler renter af de penge vi har lånt.
Julebanko
o Der er spørgsmål til udgifterne til 15500 i stedet for 12335 sidste år. Og det skyldtes at der
var en salleje i fra måneden før der ikke var betalt.
Strømsalg til jagthytten burde også nu være endeligt afsluttet og for fremtiden går regningen
direkte til dem, i stedet for gennem Borgerforeningen.
Regnskabet blev til sidste enstemming godkendt

4. Fastsættelse af medlemskontigent.

5.

Valg af bestyrelsemedlemmer, samt suppleanter.



6.

Henning Nørbugaard blev valgt som revisor og Ann Klode blev valgt som revisor assistent

Indkomne forslag.


8.

Der blev valgt følgende ind i bestyrelse Michael H Knudsen, Karen Hellerup, Kristian Bøtkjær,Ricky
Roy Nielsen, Johanne Toftgaard.
Suppleanter der blev valgt ind Janni Kjærsgaard og Kristian Kristensen

Valg af revisor, samt suppleant.


7.

Kontingent fastsættes igen til 100kr pr husstand.

Der var ingen indkomne forslag

Eventelt.




Der var spørgsmål til om borgerforeningen ville være mere aktive end det forgående år og det blev
bekræftet at det ønskede den nye forening hvis der vel og mærker også var opbakning blandt
byens borgere til at give en hjælpende hånd.
Der blev blandt efterspurgt hjælp til uddeling af flyers samt salg af medlemskort og følgende
meldte sig til det på generale forsamlingen
o John Pedersen tager
 Mølleparken
 Falkevej
o Ricky Roy Nielsen
 Gl. Stationsvej
 Stationsvej
o Michael H Knudsen
 Fasanvej
 Fuglsangvej
 Rylevej
 Ternevej
 Lærkevej
o Henning Nørbygaard
 Gyvelvej
 Blomstervænget
o Kristian Bøtkjær
 Grindstedvej

o

o
o

 Skolevej
 Gl.Åstvej
Johanne Toftgaard
 Vestbanevej
 Solbakken
 Dalgasvej
Janni Kjærsgaard
 Randbølvej
Karen Hellerup
 De omkringliggende gårde

