Generalforsamling referat fra
30. jan 2014
Tid og sted
Den 30. januar 2014 klokken 19.00, i Boldklubben

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
A. Inge-Marie, enstemmigt valgt
B. Generalforsamlingen er varslet rettidigt i Skamby bladet
2. Formandens beretning.
A. Bernt, kommentere at busser måske ikke er så langt væk hvis bare vi arbejder videre på det
da kommunen gerne vil forbedre den kollektive trafik
B. Bo kommer med kommentarer omkring trafik forbedringerne der skal følges op på
C. Bernt kommenter på vigtigheden af borgerforeningens engagement i projektet omkring
Skamby Multihus
D. Beretningen er godtaget (Se vedlagt beretning)
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab – ved kassereren.
A. 2013 giver et flot overskud i kraft af troldefest overskud 2012 og 2013 samt overskud i form
af penge fra fonde til bålhytten
B. Regnskabet er godkendt (Se vedlagt regnskab)
4. Indkomne forslag:
A. Ingen indkommende forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:

Jonas Ibsen - genvalgt
Karen Margrethe Andersen (ønsker at stoppe men er villig til at forsætte som
suppleant)

Dorte Jensen (ønsker at stoppe)
Dina Dorin - Genvalgt
Ny bestyrelsesmedlemmer
Sandie ønsker valg og er valgt
Claus foreslå Bernt som bestyrelsesmedlem i borgerforeningen
Bernt er valgt til bestyrelsen
Uden for valg
Marianne Johansen træder op som bestyrelses medlem og erstatter Lennie
der stopper i utide.
6. Valg af suppleanter:
På valg er:
Marianne Johansen (Træder ind i bestyrelsen)
Thomas Jensen (ønsker at stoppe)
Nye suppleanter er
Karen Margrete, der træder ind som suppleant
Jesper Broe, bliver valgt ind som suppleant
7. Valg af revisorer:
På valg er:

Inge Marie Brems Jensen
Linda Nielsen.

Begge er genvalgt
8. Fastsættelse af kontingent.
A. Kontingentet foreslås ændret til 100,- og forslaget er vedtaget
9. Evt.
A. Skolen / Skamby Multihus
A.i. Bernt pointere vigtigheden af at det er Borgerforeningen der kommunikere med
kommunen for at opnå mere pondus
A.ii. Det er vigtigt at Skamby Multihus bliver et hus med daglig aktivitet, Bernt foreslår 4
grundsøjler der skal bærer husets aktivitet
A.ii.1.

Foreninger

A.ii.2.

Menigheden / kirken

A.ii.3.

Kommunalt

A.ii.4.

Virksomheder

A.iii. Der kunne udarbejdes en 5års plan for at opnå denne daglige aktivitet
A.iv. Sandie har snakket med nogen fra Morud erhvervsråd gerne vil hører om vores
ideer og hjælpe
A.v. Der skal laves nogen forbedringer på bygningerne fra kommunens side inden vi kan
overtage, inden kommunen sættes i gang skal der være en formodning omkring at
driftsbudgettet kan hænge sammen.
B. Fibernet mener Bo Hasselbach er vigtigt både for skole projektet samt byens udvikling.

