Generalforsamling referat fra
24. jan 2013
Tid og sted
Den 24. januar 2013 klokken 19.00, i Præstegårdens Konfirmandstue

Referat ud fra dagsorden
1. Valg af dirigent.
A. Inge Marie foreslås som dirigent og blev enstemmigt valgt
2. Formandens beretning.
A. Beretningen blev foretaget af Gert og findes på tekst på vedlagte dokument.
B. Der var ingen kommentarer fra de fremmødte til formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab – ved kassereren.
A. Borgerforeningens kassers Bo fremlægger regnskabet
A.i. Hytten har været en stor post i årets regnskab og skyld i et negativt resultat da LAG
midlerne stadigvæk ikke udbetalt
A.ii. Der er kommet flere sponsorer til bladet og dette medfører at bladet for første
gange i 3 år giver overskud
B. Der blev spurgt til revisor honorar i forbindelse med LAG, det er et krav fra LAG at materiale
der indsendes er godkendt af statsautoriseret revisor
4. Indkomne forslag:
A. Bestyrelsens forslag om oprettelse af "Eventudvalg" som en direkte konsekvens af at
Skamby Friskoles Støtteforening er nedlagt.
A.i. Et udvalg der ligger under borgerforeningen
A.ii. De skal ikke vælges ind, den er frit sammensat af dem der har lyst
A.iii. De kan arbejde frit under nogle fastsatte rammer

A.iv. Udvalget laves for forsat at holde gange i arrangementerne i Skamby
A.v. Thomas er kontaktperson for gruppen
A.v.1.

Jesper, Brigitte, Peter og Michael

A.v.2.

Der kunne godt bruges et par stykker ekstra

A.vi. Det er vedtaget at oprette et sådant udvalg
A.vii. Der skal skrives omkring udvalget i bladet hvor der opfordres til at komme med
ideer til arrangementer
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:

Claus Jakobsen (modtager genvalg)
Bo Sigersted (modtager genvalg)
Gert Aagaard (ønsker ikke genvalg)
Jakob Hansen (ønsker ikke genvalg)
Lennie Schmidt (modtager genvalg)

Marianne Johansen stiller op
Gitte Jensen stiller op
Jesper Jensen stiller op

A. Gitte Jensen og Jesper Jensen blev valgt ind i bestyrelsen
6. Valg af suppleanter:
På valg er:
Jesper Jensen
Gitte Jensen

A. Marianne Johansen og Thomas Jensen er valgt ind som suppleanter
7. Valg af revisorer:
På valg er:

Inge Marie Brems Jensen
Linda Nielsen.

A. Begge er genvalgt
8. Fastsættelse af kontingent.
A. Forsætter uændret på 75,9. Evt.
A. Bente modtager en lille belønning for hendes store arbejde med bladet

B. Thomas Jensen, opfordre til at alle gør en stor indsats for at trække så mange med til de
sociale arrangementer som muligt.
C. Gert belønnes for hans store arbejde for borgerforeningen igennem 10 år
D. Jørgen syntes det er rigtig godt der er kommet et eventudvalg under borgerforeningen
således at alle aktiviteterne i Skamby og omegn forsætter. Samtidig er det vigtigt at
lokalområdet står sammen for at sikre lokalsamfundet stadig har indflydelse på områdets
udvikling.
Der opfordres til samarbejde med Uggerslev og Nr. Højrup
E. Arne, siger tak til Gert for hans indsats. Og er glad for at borgerforeningen findes og
opfordre til at der arbejdes hårdt for at påvirke politiker til at hjælpe området.
F. Bo kommer med kommentar til at binde foreningerne sammen. Borgerforeningen sider i
landdistrikt rådet, men der burde laves et lokalråd med en repræsentant for hver forening i
lokalområdet.
G. Der opfordres til at der kæmpes for at få bus til Skamby igen ligesom de har fået i Morud.
Der foreslås at man kommer konstruktiv kritik til hvordan busruten kan omlægges.

