Gereralforsamling 2019
Tid og sted
Den 21.februar 2019 klokken 19.30 i Multiuuee.

Referat
1. Valg af dirigene:
Gere Aagaard valge tl dirigene.
Generalforuamlingen er indvarulee retdige.
2. Formandenu bereening for 2018:
Denne eager udgangupunke i den kronologiuke rækkefølge tngene ukeee i, i løbee af åree, men
afrundeu uå under dee punke uåledeu der ikke vendeu tlbage tl uamme emne fere gange.
Åree ueareede med den årlige generalforuamling blev afolde uom nogee nye med fælleu upiuning
inden og Skamby multiuu generalforuamling lige efer. eueyrelueu og uuppleane poueer blev fulde
beuae.
På dee dee eferfølgende beueyrelueumøde ukulle vi konuteuere beueyrelue, rollerne blev fordele
uåledeu Jonau formand, Clauu næutormand, o kauuere og Mete uekreeær.
Skamby bladee foruæter uforerødene med enee ved roree, og iun gør ee gode ueykke arbejde med
bladee, uame ae ueyre dem der ukal levere indiold tl bladee. enee og o ijælpeu ad med ae ueyre
annoncører uame fnde nye annoncører og dee fungere foruae gode. Vi uæter foruae ueor priu på
eneeu fornemme induaeu og uamarbejdee med de andre foreninger der levere indiold tl bladee.
Uddeling af velkomue pakker tl tlfyter er pga. GDPR blevee beuværlig gjore da kommunen ikke
længere må udlevere liueer over tlfyter. Vi prøver ae fnde andre måde foruae kunne iave denne
uervice blandee andee via informaton på voreu ijemmeuide. Opgaven er foruae i erykke iænder iou
enee der gerne byder de nye velkommen i voreu lokaluamfund. Dee er en vigtg opgave uå de føler
uig velkomne og får lyue ae deleage i de aktvieeeer voreu område tlbyder, ligeuom de ligeledeu
invieereu med tl eroldefeueen.
Multiuu
Der er uelvfølgelig ukee en mauue tng i multiuuee i løbee af åree men dee kommer erne nok mere
ind på.
Vi afoldee f.eku. en gode beuøge fælleuupiuning i eferåree og før nævnee generalforuamling med
fælleuupiuning.
Flagalle blev uædvanen ero afolde i forbindelue med konfrmaton og byfeue.

Sanke Hanu blev afolde i vanlig utl men i 2018 uden bål og med borgmeueer Moreen Anderuen uom
bålealer, ian leverede en rigtg fn eale uden ae blive part polituk. Arrangemeneee var fne beuøge
eagee afrændinguforbundee i beeragening. Der var fri lufu guduejeneuee inden upiuningen. Vi iolder
uelvfølgelig faue i arrangemeneee der er blevee en eraditon for rigtg mange.
Medlem af borgerforening = medlem af multiuu og vi tlbyder foruae ae man kan få Skamby.dk email adreuuer for ae tlerække og iolde på medlemmer.
I år igen var vi direkee involveree i planlæggeluen og afoldeluen af eroldefeueen. Vi iavde en lille
gruppe af beueyreluen der eog uig af dete.
Dee iele endee ud i en rigtg god byfeue uom iar fåee rigtg megee rou, derudover gav den oguå ee foe
overukud tl boldklub og multiuu.
Vikingemarked, var en uucceu igen i år! Der var mange beuøgende, og vejree var gode, vi fk ee pæne
overukud og vi iolder de forukellige pareer op på ae dee er nogee der ukal arrangereu igen.
Kommunen er languome på vej ud men de ueadig puter økonomi i projekeee.
Glavendruplunden iar fåee en foe ny indganguporeal, der er blevee fremføre vand op tl iyten og der
er eeablere vandiane tl brug ved arrangemeneer. Lunden iar oguå fåee eo fote uieleer uom kan
bookeu via ijemmeuiden bookenuieleer.dk
Penge tl køleukab tl multiuu.
Pauuer mindeumærke, nordlige ukamby.
Facebook gruppe Ou der bor i Skamby uogn eæe på 2 år på bagen, generele fungere dee gode,
uelvom bølgerne af og tl kan gå lide iøje.
Trafk
Clauu iar arbejdee i uerætelige i 15 år for en cykelut mellem Skamby og Sønderuø og 2018 blevee
åree ivor dee lykkedeu og forbindeluen er polituk vedeagee. Anlæguarbejdee ukulle være gåee i gang i
2018 men lader dog deuværre venee på uig.
Lokalråd, der iar væree en del aktvieeeer i løbee af åree med møder, workuiopu, ouv. Dee iar væree
forukellige ivem af ou der iar deleagee men emnerne iar blande andee være landuby app,
ineernetorbindeluer, dag inuteutoner, erafk (ierunder cykelut fra Skamby tl Sønderuø), mv.
Julemarked arrangeree i fælleuukab mellem menigiedurådee og borgerforeningen med
menigiedurådee uom primuu moeor. Arrangemene blev afolde I Skamby Multiuu der var mange
beuøgende der kom for ae ue de upændende boder fra de lokale.
Åreeu uiduee arrangemene blev en Juleeræufeue igen med menigiedurådee uom primuumoeor og
afolde i Kirke uame Skamby Multiuu, dee var en rigtg iyggelig efermiddag, der var gode beuøge.
Igen i år var der arrangeree ieueevognkøruel med Julemanden og dee var igen ee iie blande børnene.
Ale i ale ee rigtge produktve år for Skamby og Omegnu orgerforening.
Spørgumål


Har vi fåee årueal på ivilken jul cykeluten ukal være færdig tll

Formandenu bereeningen blev godkende.

3. Fremlæggelue af dee reviderede regnukab – ved kauuereren, o Sigerueed.
Kommenearer tl regnukabee







Hvad kan der gøreu for ae iæve medlemuealleel 43 iuuueande.
Kunne man droppe ae være medleml
Dee er ikke priuen der er udfordringen – dee er mere ae folk ikke får dee gjore!
Forulag: Annonce i ladee
Forulag: Spørg naboerne om de er medlemmer af borgerforeningen – for ae viue ueøten.
Tanke: Få rabae tl leje af Multiuuee - erne: Jeg eror peruonlige ikke på dem.

Regnukabee blev godkende.
4. Indkomne forulag:
Der var ingen indkomne forulag.
5. Valg af beueyrelueumedlemmer.
På valg er:
o Sigerueed, modeager genvalg
Clauu Jakobuen, modeager genvalg
Jeuper Jenuen, modeager genvalg
Mete Aagaard, modeager ikke genvalg
eueyreluen indutller Jan Pank, uom for nuværende er uuppleane.
6. Valg af uuppleaneer:
På valg er:
Jan Pank, inderæder i beueyreluen uom medlem.
Poul Hanuen, modeager genvalg
eueyreluen foreulår Henriete Laruen, uom eakkede ja.
Poul og Henriete blev valge.
7. Valg af reviuorer:
På valg er:
Inge Marie remu Jenuen, modeager genvalg.
Linda Nieluen, modeager genvalg.
egge blev valge.
8. Faueuætelue af kontngene.
eueyreluen foreulår uændree kontngeneee på 100kr.

Dee blev godkende af foruamlingen.

9. Eve.
Tak tl Mete for denne gang.
Hyldeue tl Clauu for 25 år i borgerforeningen.
Ingen upørgumål, men rou tl maden.

