General forsamling i Vandel Borgerforening d. 24/10-18
1. Velkomst og valg af dirigent
Britt bød velkommen og foreslog Henning Nørbygaard som dirigent – forsamlingen godkendte HN som
dirigent
HN konstaterede generalforsamlingen indkaldt tidsmæssigt korrekt i forhold til vedtægterne og
foreslog generalforsamlingen at acceptere, at indkaldelsen ikke var blevet indrykket i lokale ugeblade
pga. en fejl hos Egtved Posten – i stedet havde bestyrelsen uddelt indkaldelser i postkasserne –
forsamlingen godkendte rettidig/lovlig indkaldelse
Dagsorden anført i indkaldelsen var ikke iht. vedtægterne, hvorfor dirigenten tog udgangspunkt i
vedtægternes dagsorden.
2. Formandens beretning og godkendelse heraf
Britt gennemgik borgerforeningens begivenheder det foregående år.
- Fakkel optog, julebanko, ren by, sankt hans og loppemarked
Formandens beretning godkendes
3. Kasserers beretning og forklaring af regnskab
Puk gennemgik regnskabet og konkluderede, at der var et uforklarligt overskud og at regnskabet derfor
ikke kunne godkendes af revisorerne
Ann forklarede på vegne af revisorerne hvorfor regnskabet ikke kunne godkendes og pointerede at der
ikke på nogen måde er tegn på noget kriminelt – at regnskabet ikke stemmer er sandsynligvis mere et
udtryk for at bestyrelsen har for haft for lidt struktur i regnskabsførelsen – Ann gennemgik en række
forslag fra revisorerne for at sikre en retvisende regnskabsførelse
Spørgsmål til regnskabet fra salen
-

-

Græsklipning er blevet dyrt, hvorfor det?
Fordi denne post dækker over 2 års klipning i hele år 2017 og 2018, hvor fakturen for begge år kom
i 2018. Derudover dækker posten også tøming af skraldespandene på stien, da den ikke blev tømt
af borgerne, som oprindeligt tænkt.
Skal kaffen ikke købes i stedet for at folk får det gratis? Nej for det kommer fra kaffekassen som
ikke figureres i regnskabet
Tager borgerforeningen løn for jeres arbejde i henhold til gammelt borgerforeningsmedlem? Nej
der udbetales ikke løn for frivilligt arbejde

Regnskabet godkendes
4. Fastlæggelse af medlemskontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 100 kr. pr. husstand – det godkendtes. Salg af
medlemskort vil blive via dørklokke salg kontant eller via mobile pay – der udleveres en folder med
foreningens planlagte aktiviteter og opfordring til indbetaling af kontingent, hvis man ikke lige har
været hjemme, når sælgeren har været forbi.
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Der opfordredes til at frivillige melder sig til at hjælpe med salget, så det ikke er bestyrelsen alene, der
hænger på den.
Herefter foreslog dirigenten at indkomne forslag – dagsorden pkt. 7 blev behandlet før valg af
bestyrelsesmedlemmer, idet behandlingen af indkomne forslag kunne have indflydelse på, om der kunne
vælges en bestyrelse uden at man evt. skulle ud i ekstraordinær generalforsamling, hvis der ikke meldte sig
5 kandidater til bestyrelsen
Forsamling godkendte denne ændring i rækkefølgen:
7. Indkomne forslag
Der var indkommet forslag fra Henning Nørbygaard, Daniel Holm Hansen og bestyrelsen havde nævnt
forslag i indkaldelsen
Henning Nørbygaard havde stillet følgende forslag:
a) Der nedsættes et udvalg, der senest forinden næste generalforsamling får gennemarbejdet
vedtægterne, som ikke længere er tidssvarende og tydelige
(– jeg har mangeårig professionel erfaring med udarbejdelse af foreningsvedtægter og drift af
foreninger, så stiller mig gerne til rådighed for udvalgets arbejde)
Forslaget blev godkendt – den fremtidige bestyrelse har ansvaret for at igangsætte revision af
vedtægterne forud for næste generalforsamling – Daniel tilbød også at bidrage i arbejdet med
udarbejdelsen af nye vedtægter.

b) Indtil ovennævnte er gennemført, foreslås at antal bestyrelsesmedlemmer §4 ændres fra 5 til 3-5 og
valgt for en 1-årig periode. Ved et ulige antal bestyrelsesmedlemmer har formanden 2 stemmer i
afgørelser, der kræver afstemning i bestyrelsesbeslutninger
Begrundelse: Vi har de seneste år set udfordringer med at få 5 valgt – hhv. at de valgte holder stand i
hele valgperioden. Det sætter så en stopper for det videre arbejde, hvorimod bestyrelsen/foreningen
fint kunne arbejde, hvis der kunne findes et sted mellem 3 og 5 der var villige til at drive foreningen
Forslaget blev godkendt

c) Hvis forslag 2 vedtages, foreslås det at gælde fra og med denne generalforsamling, under forudsætning
af, at der er valgt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer under dagsordenens pkt. 5 – valg af
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Begrundelse: dermed har vi en funktionsdygtig bestyrelse, uden at skulle i ekstraordinær
generalforsamling, som bestemt ikke befordrer lysten til at gøre et stykke arbejder i foreningen
Forslaget blev godkendt
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d) i f.eks. slut §8 foreslås indført en bestemmelse om at foreningens samlede kassebeholdning på intet
tidspunkt må overstige 3.000 kr. (bortset fra under arrangementer)
Begrundelse: som foreningens revisor har jeg erfaret, at den samlede kassebeholdning ved
årsregnskabets afslutning og på flere tidspunkter i regnskabsåret er på 15.000 kr. – opbevaret i private
hjem – dette er uhensigtsmæssigt af sikkerhedshensyn
Henning trak forslaget idet punktet vil være en naturlig del af de nye vedtægter.

Daniel Holm Hansen havde indsendt et langt forslag med alternativ tekst til forenings vedtægter
Med vedtagelsen om udarbejdelse af nye vedtægter, så meddelte Dan, at hans forslag naturligt
kunne indgå i dette arbejde

Bestyrelsen trak sine forslag

5. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter
Med ovenstående vedtagelser kan bestyrelsen vælges med 3-5 medlemmer.
Britt Vad Jørgensen og Winnie Miechels genopstiller
Puk Baltsersen er ikke på valg i årHenrik Nordahl og Dan Lyager stiller op
Alle præsenterer sig selv og alle bliver valgt ind.
Bestyrelsen består således af 5 medlemmer
Steen Jensen blev valgt som suppleant
Bestyrelsen konstituerer sig snarest

6. Valg af revisor og suppleant
Henning Nørbygaard blev genvalg og er således revisor sammen med Ann Klode
Revisor suppleant Rejner melder sig igen og genvælges
(7. Indkomne forslag – se ovenfor)
8. Eventuelt
-

Spørgsmål om bankospil, er der ingen der vil overtage Ivans plads? Det er svært at finde folk, vi har
fået forslag om uddeling af opgaver, man kunne muligvis tager hver anden uge eller lign.
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-

Byrådsmedlem Thyge Bjerring gør opmærksom på at de penge vi har fået af kommunen gerne må
bruge til arrangementer af borgerforeningen og ikke er øremærket til landsbyprogram.
Ældre herre, endnu ukendt navn, melder sig som hjælper til bankospil.
Input om markedsføring fra Henning. Henning vil gerne hjælpe med at gøre markedsføring lettere,
markedsføring af borgerforeningens Facebook side så spørgsmål og klager ikke fremlægges på den
forkerte Facebook side.

Tak for i aften.

Referent : Winnie Miechels / Henning Nørbygaard
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