Generalforsamling i Gullev borgerforening den 4. Marts 2019.

Referat :
Dagsorden ifølge vedtægter
1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere:
-

Ib er valgt som dirigent.
Eddy er referent.

2. Formandens beretning for det forløbne år.
Årsberetning
Bestyrelsen har bestået af: Bente Balle, Eline Rasmussen, Eddy Hansen, Eva Nielsen og Inger Skamris, og
suppleanterne Lis Pedersen og Jannie Døssing Jensen. Suppleanter har deltaget i møderne.
Borgerforeningen har 39 husstande som medlemmer, det er 4 mere end sidste år.
Opsamling fra sidste år: Bestyrelsen har drøftet Hjerterstarter, Mountainbikespor, førstehjælpskursus og Spor i
landskabet. Hjerterstarter kan vi få, hvis der er nogen, der vil stå for det, både m.h.t. etablering og drift.
Mountainbikespor ikke tilstrækkelig interesse. Førstehjælpskursus. Ib Jespersen laver et eller flere kurser. Spor i
landskabet- arbejdsgruppen arbejder stadig på sagen. ,

Bystedet - har været i brug 36 gange i 2018, selvom huset har været lukket for udlejning i en måned. 24 er
udlejninger og de 12 gange har det været til egne arrangementer. I januar/februar satte vi gang i sidste
etape af renovering af Bystedet – Salen fik nyt gulv, lokalet blev malet, nye lamper og nye gardiner og
radiatorer. I 2018 har vi også fået fjernet skorstenen og repareret taget – alt sammen for egne midler. Stor
tak til alle de frivillige der har bidraget til det.
Arrangementer: Fællesspisning, fastelavn, Sct. Hans og sommerfest, herre og dameaften. Her udover
pølsevognsfest –vinsmagning, skovtur, saml skrald. God opbakning.
Aftale med menighedsrådet vedr. arrangementer: En god aftale der beskriver arbejdsdeling og økonomi.
Boldbane – og robot: Robotten blev repareret og har siden købt uden problemer. Ivar har gjort et stort
arbejde for at holde robotten i gang. En rigtig stor tak til Ivar for hans tålmodighed – og store arbejdsindsats
Broen over Borrevej: Der er holdt møde med en ingeniør fra Viborg kommune, og han forventer at pengene
bliver frigivet i løbet af kort tid, så der kan projekteres i år (300.000) , og bygges i 2020 (3.1 mio.) Peter
Hinnerup, Jannie Døssing Jensen, Hans Mogensen og Inger Skamris deltog i mødet. Der er lavet en skitse
over stiforløbet, men de endelige tegninger må vi vente med.
-

Ingen spørgsmål til beretningen.

3. Aflæggelse af regnskab 2018. Bilag 1.
-

Ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet er godkendt.

4. Indkomne forslag:
-

-

Fra bestyrelsen:
o Forslag om en post på budgettet ”vask af linned m.m.” 4.000 kr. (udbetales også for 2018):
▪ Forslaget er godkendt af en enig generalforsamling, og gælder for 2018 og 2019.
Fra medlemmerne:
o Ingen forslag fra medlemmer.

5. Fastsættelse af kontingent og lejeafgift for Bystedet.
-

Det foreslås at inkludere 300 kr. i lejeafgiften – til rengøring (opretholde ensartet standard).
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-

900 medlemmer inkl. rengøringsafgift. – Godkendt!
1300 ikke-medlemmer inkl. rengøringsafgift. – Godkendt!
Kontingent uændret. – Godkendt!
o 300 pr. husstand
o 150 for enkelt person

6. Budget for det kommende år. Bilag 1.
-

Godkendt!

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (Inger, Bente og Eline er på valg) Bente genopstiller
ikke:
-

Lena valgt ind som bestyrelsesmedlem i stedet for Bente
Inger, Eline og Lis og Jannie er genvalgt.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
-

Ib valgt som revisor.

9. Evt.
Kommende arrangementer:
-

Tur på Månen med Kasper Brynningsen i maj måned
Samle skrald:
o Kl. 14:00 kaffe og kage bagefter
Stafet for Livet 14-15. juni
Intro i genoplivning ved IB Jespersen

10. Siden sidst / eventuelt:
-

Fordragsholder
o Mulighed for interessante foredragsholdere.
Forslag til arrangementer som kan gøre huset mere kendt i området
Internet i Bystedet
o Der undersøges hvad det koster, og etableres evt.

Dato.

---------------------------------------------------Ib Jespersen dirigent
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