Gereralforsamling
Tid og sted
Den 19.januar 2017 klokken 19.00 i Multihuset.

Referat
1. Valg af dirigent:
Gert Aagaard valgt til dirigent.
Generalforsamlingen er indvarslet rettidigt.
2. Formandens beretning.
Ved generalforsamlingen 2016 blev vedtægterne ændret, således at bestyrelsen kunne reduceres
med 2 medlemmer. Dette har været positivt, da bestyrelsen ikke har haft opgaver, som krævede
ekstra hjælp. Ved behov for hjælp har borgere uden for bestyrelsen været meget villige til at
hjælpe.
Bladet er fortsat under Bentes kyndige hånd, men der er kommet nyt trykkeri, som har trykt
december bladet meget tilfredsstillende. Deadline for bidrag har ændret sig
Bente byder nye borgere velkommen i sognet, og det tages fortsat positivt imod, når hun kommer
rundt.
Borgerforeningen har engageret sig i mange arrangementer og initiativer i det forgangne år.
Romsmagning blev afholdt med succes. Mens vinarrangement desværre blev aflyst, med
tilkendegivelser om at arrangementet var til den dyre side, hvilket borgerforeningen har taget til
efterretning.
Der er givet støtte til indkøb af nye stole i Multihuset.
Flagalleen har været oppe til konfirmationen.
Kontingentindsamling 2016 blev i år lavet til en opfordring fremfor at bestyrelsen gik en tur rundt.
Der er lavet lokale initiativer for at få fibernet i de små byer i sognet, og det er lykkedes med
etablering i slutningen af året.
Troldefest: Det blev en god byfest, med stort arbejde fra Boldklubben og Multihuset.
Vikingemarkedet: Borgerforeningen har 2 af 5 pladser i foreningen bag Vikingemarkedet. Dette i
samarbejde med vikingerne, og opbakning fra Nordfyns Kommune.

Året blev igen afsluttet med hyggeligt julemarked og Juletræsfest som menighedsrådet er
primusmotor på
Spørgsmål til beretningen:
- Cykelsti – hvorfor deltog ingen fra bestyrelsen i mødet om cykelstier i Nordfyns Kommune?
o Claus redegjorde for kontakten med Nordfyns Kommune.
- Billetter til troldefesten til tilflyttere: Udfordringer med ”misbrug”.
o Der blev redegjort for ny procedure.
o Hvornår skal kontingent være indbetalt inden? Der efterlyses deadline for indbetaling.
 Bestyrelsen tager tilbagemeldingen til efterretning.
Formandens beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab – ved kassereren, Bo Sigersted.
Ingen kommentarer til regnskabet.
Drøftelse af faldet i medlemstallet, samt ideer til opkrævningen i 2017 fra salen.
4. Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Bo Sigersted, modtager genvalg
Claus Jakobsen, modtager genvalg
Jesper Jensen, modtager genvalg
Mette Aagaard, modtager genvalg
Alle blev genvalgt.
6. Valg af suppleanter:
På valg er:
Mikkel Raakilde Jakobsen, modtager genvalg
Jesper Broe, modtager ikke genvalg
Det blev forslået Britta Werge, som takkede ja.
Mikkel Raakilde blev genvalgt.
Britta Werge blev valgt.
7. Valg af revisorer:
På valg er:
Inge Marie Brems Jensen, modtager genvalg.
Linda Nielsen, modtager genvalg.
Begge blev valgt.

8. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet på 100kr.
Det blev godkendt af forsamlingen.
9. Evt.
Kommentar: Indkrævning pr. sms kunne være positiv fremfor en ”rykker.”

