Referat af generalforsamling 2021
til stede: bestyrelsen (Poul, Torben, Michelle, Kristine, Ulrik og Else)
11 borgerforenings medlemmer til stede.

1. Valg af dirigent
Vagn Salling vælges.
- er generalforsamlingen indkaldt korrekt, corona gjorde at vi ikke kunne afholde
generalforsamlingen inden udgangen af februar.
2. formandens beretning
- corona har lukket ned for vores aktiviteter.
- søgt midler hjem til renovation af af trappeopgang - Holkjærgård er hyret til opgaven.
- renoveret lageret
- LAN-party afholdt.
- beretningen er godkendt.
3. fremlæggelse af revideret regnskab
- medlemmerne vil meget gerne bede om at få regnskab på papir. Og tilsendt på mail
senere, eller få lagt det online.
- Regnskabet er godkendt.
4. fremlæggelse af budget for indeværende år, fastsættelse af kontingent
- kontingentet forbliver det samme.
5. valg af 2 bestyrelses medlemmer
- Poul og Kristine er på valg
Alex Nielsen opstiller til valg
Pernille Facius opstiller til valg
Begge er valgt ind.
6. valg af 2 suppleanter
- Else og Ulrik er på valg.
Palle Lindkvist opstiller til suppleant
Henrik Opstiller til valg af suppleant
begge er valgt ind.
7. valg af en suppleant til landsbyrådet
- Poul er valgt som suppleant
8. valg af 1 revisor
Irma Katholm er på valg og bliver genvalgt for 1 år.

9. valg af en revisor suppleant
- Ole er genvalgt
10. behandling af indkomne forslag
Pernille har indgivet forslag vedrørende lokalplanen 390 for nyt boligområde ved
Elmelundsvej.
Borgerforeningens bestyrelse skal tale om dette videre til deres næste møde, og om at
skrive et høringssvar.
Alex vil gerne lægge Hadbjerg folkeskov og shelterne op så de fremgår af google og
relevante apps.
Egon Loft foreslår en forening til bevaring og pasning af skoven.
11. evt.
Egon Loft spørger til hvor mange der må være til stede indendørs pga. Corona. Da vi er en
forening, er der stadig restriktioner der skal overholdes.
afholdes af banko kan vi måske se frem til i efteråret. Der skal hænder til at hjælpe med at
opstille borde og stole.
Kurt Rasmussen foreslår at vi får kigget på væggen ved toiletterne, om der skal graves ud
og sikres væggen bedre.
Torben. Det skal tydeliggøres, hvad borgerforeningen gør, hvilke små udvalg der står for
hvad, og hvordan de fungere.
Pernille spørger til skoven og hvordan den er finansieret. Borgerforeningen har ansvaret
for at vedligeholde Søhytten og Skovhytten. Derudover er det kommunen der ejer skoven.
Alex foreslår at man kunne få en mand til at komme og give en stilstandsrapport så man
kan se hvordan tilstanden på selve forsamlingshuset og hvad man så kan gøre for at
forbedre huset.
Henrik foreslår at man holder noget eller gør noget for at invitere nye tilflyttere til
borgerforeningen. Det vil være en god ide at komme rundt og invitere nye og fortælle om
byen og sammenholdet.

