Gereralforsamling 2018
Skamby og Omegns Borgerforening
Den 25.januar 2018 klokken 19.00 i Multiuuet.

Referat
1. Valg af dirigent.
Beutyreluen indutller Gert Aagaard.
Gert Aagaard blev valgt.
2. Formandens beretning.
Denne tager udgangupunkt i den kronologiuke rækkefølge tngene ukete i, i løbet af året, men
afrundeu uå under det punkt uåledeu der ikke vendeu tlbage tl uamme emne fere gange.
Året utartede med den årlige generalforuamling blev afoldt. Beutyrelueu og uuppleant pouter blev
fuldt beuat.
På det det eferfølgende beutyrelueumøde ukulle vi konuttuere beutyrelue, rollerne blev fordelt
uåledeu Jonau formand, Clauu næutormand, Bo kauuere og Mete uekretær.
Skamby bladet foruæter ufortrødent med Bente ved roret, og iun gør et godt utykke arbejde med
bladet, uamt at utyre dem der ukal levere indiold tl bladet. Bente og Bo ijælpeu ad med at utyre
annoncører uamt fnde nye annoncører og det fungere foruat godt. Vi uæter foruat utor priu på
Benteu fornemme induatu og uamarbejdet med de andre foreninger der levere indiold tl bladet.
Uddeling af velkomut pakker tl tlfyter er i trykke iænder iou Bente der iar overtaget at uddele
diuue uamt byde de nye velkommen i voreu lokaluamfund. Det er en vigtg opgave uå de føler uig
velkomne og får lyut at deltage i de aktviteter voreu område tlbyder, ligeuom de ligeledeu invitereu
med tl troldefeuten.
Multiuu
Der er uelvfølgelig uket en mauue tng i multiuuet i løbet af året men det kommer Bernt nok mere
ind på.
Vi afoldte f.eku. en godt beuøgt fælleuupiuning i eferåret men iavde oguå en i foråret vi var nød tl
at afyue pga. manglende tlmelding.
Flagalle blev uædvanen tro afoldt i forbindelue med konfrmaton og byfeut.
Sankt Hanu blev afoldt i vanlig utl men i 2017 med Ulrik uom båltaler. Arrangementet var rigtg
godt beuøgt. Der var fri lufu gudutjeneute inden upiuningen. Vi iolder uelvfølgelig faut i
arrangementet der er blevet en traditon for rigtg mange.

Medlem af borgerforening = medlem af multiuu og vi tlbyder foruat at man kan få Skamby.dk email adreuuer for at tltrække og iolde på medlemmer.
Fiberinternet er nu oguå rulle ud i de omkring liggende byer, ier iar borgerforeningen ijulpet med
rådgivning og i nogen områder oguå induamlet tlkendegiveluer.
I år igen var vi direkte involveret i planlæggeluen og afoldeluen af troldefeuten. Vi iavde en lille
gruppe af beutyreluen der tog uig af dete.
Det iele endte ud i en rigtg god byfeut uom iar fået rigtg meget rou, derudover gav den oguå et
fot overukud tl boldklub og multiuu.
Vikingemarked, var en uucceu igen i år! Der var mange beuøgende, og vejret var godt, vi fk et pænt
overukud og vi iolder de forukellige parter op på at det er noget der ukal arrangereu igen.
Kommunen er languomt på vej ud men de utadig puter økonomi i projektet.
Penge tl iavetraktor tl multiuu.
Pauuer mindeumærke, nordlige Skamby.
Ny Facebook gruppe ”Ou der bor i Skamby uogn”. Generelt taget godt imod uelvom bølgerne af og
tl kan gå iøjt.
Trafk
Clauu iar arbejdet i utræteligt, ciikaner er blevet fernet, ivilket iar uænket farten, 2+1 evaluereu
løbende af kommunen, bump på Stenbyvej bliver retet tl, ny byukilte og cykelut på vej. Det gør
dog ikke at Clauu læner uig tlbage, vi iar f.eku. ønuke om fere bump og ny belægning på Bredgade,
men det er kommunen det afænger af når vi kommer med voreu ønuker.
Lokalråd, der iar været en del aktviteter i landdiutrikturådet i løbet af året med møder, workuiopu,
ouv. Det iar været
forukelligt ivem af ou der iar deltaget men emnerne iar blandt andet være landuby app,
internetorbindeluer, daginuttutoner, trafk  (ierunder cykelut fra Skamby tl Sønderuø), mv.
Julemarked arrangeret i fælleuukab mellem menigiedurådet og borgerforeningen. Arrangement
blev afoldt I Skamby Multiuu der var mange beuøgende der kom for at ue de upændende boder
fra de lokale.
Åretu uidute arrangement blev en Juletræufeut igen arrangeret uammen med menigiedurådet og
afoldt i Kirke uamt Skamby Multiuu, det var en rigtg iyggelig efermiddag, der var godt beuøgt.
Som noget nyt var der arrangeret ieutevognkøruel med Julemanden og det var et iit blandt
børnene.
Alt i alt et rigtgt produktvt år for Skamby og Omegnu Borgerforening.
Kommentarer fra medlemmerne:
- Trafkmålinger
- Cykeluten ukal gå fra Skamby tl Ullerup, men den endelige linjeføring er ikke på pladu.
Forventningen er at det bliver i år.
Formandenu beretning er godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab ved kasser Bo Sigersted
Reviuorerne iar uagt god for regnukabet.
2017 iar et uamlet reuultat på 68kr.
Der er uket et fald i antallet af medlemmer. Forklaringen ierpå er at beutyreluen iar valgt at
afprøve kontngentopkrævning uden at banke på døre.
Der er uket frafald i antallet af forretninger der ønuker at annoncere i Bladet.
Egenkapitalen er på uamme niveau uom året før  (2016).
Planen er at inveutere i en iavetraktor tl vedligeioldelue af græuplæner.
Regnukabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag
#1 Vedtægtuændring
§ 9 : Hvert år i januar måned afoldeu den ordinære generalforuamling. Her fremlæggeu det
reviderede regnukab tl godkendelue. Beretning om foreningenu virkuomied i det forløbne år
meddeleu, og valg af beutyrelue foretageu. Forulag, uom ønukeu beiandlet på generalforuamlingen,
må være induendt tl formanden ueneut 8 dage før. Indvaruling tl generalforuamlingen må uke
ueneut 14 dage før denu afoldelue.
Ændreu tl:
§ 9 : Hvert år i 1. kvartal afoldeu den ordinære generalforuamling. Her fremlæggeu det reviderede
regnukab tl godkendelue. Beretning om foreningenu virkuomied i det forløbne år meddeleu, og valg
af beutyrelue foretageu. Forulag, uom ønukeu beiandlet på generalforuamlingen, må være induendt
tl formanden ueneut 8 dage før. Indvaruling tl generalforuamlingen må uke ueneut 14 dage før denu
afoldelue.
Ved afutemning blev forulaget godkendt.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Jonau Ibuen, modtager genvalg
Bernt Jørgenuen, modtager genvalg
Peter Ketner, modtager genvalg
Alle tre blev valgt.
6. Valg af suppleanter (1 år):
På valg er:
Mikkel Raakilde Jakobuen, modtager ikke genvalg
Brita Werge, modtager ikke genvalg
Beutyreluen indutller Jan Pank
Foruamlingen indutller Poul Hanuen.

Begge blev valgt.
7. Valg af revisorer:
På valg er:
Inge Marie Bremu Jenuen, modtager genvalg.
Linda Nieluen, modtager genvalg.
Begge blev valgt.
8. Evt.
Landdiutrikturådet iolder beutyrelueumøde d. 1/2 2018 kl. 19.00 i Skamby Multiuu.
Brita og Mikkel fk blomuter uom tak for dereu bidrag tl borgerforeningen.
Bo Sigeruted blev iyldet for 25 åru deltagelue i Skamby og Omegnu Borgerforening.

