Gullev Borgerforening Generalforsamling 27.02 2017
Dagsorden (referat)
1. Valg af
a. Dirigent: Ib Jepsen
b. Referent: Eddy
c. Stemmetæller (afventer om der skal stemmes)

2. Formandens beretning
a. Bestyrelsen i 2016: Dorthe Carlsen, Eddy Hansen, Eline Rasmussen, Eva Nielsen, og
Inger Skamris. Suppleant Bente Balle og Anna Jespersen.
8 bestyrelsesmøder – a´ ca. 1½ times varighed.
Fra sidste generalforsamling: Bestyrelsen har drøftet kontingent, hjemmeside, hvor
der er lavet nogle forbedringer og opslagstavle.
Nye medlemmer så der nu er 33 husstande repræsenteret. I 2014 var der 20
husstande i 2015 var 27 husstande med.
Bystedet udlejet 6 gange – egne arrangementer 7 gange (lukket for udlejning i 3
måneder)
Annette har stået for udlejning af huset og Villy og Lis har været med både i udlejning
og som vicevært. Fremover er det Lis og Villy der tager sig af begge dele. Tak til
Annette og Lis og Villy
Arrangementer i 2016: Nytårsarrangement, Fastelavn, 3 gange fællesspisning, 2x
bogcafe, skovtur, Sct. Hans, Saml skrald, sommerfest, herre og dameaften.
De mange arrangementer giver 16.000 kr. i overskud, da der er mange
der laver mad, og mange donerer deres ret. Stor tak for den støtte også

b. Projekter:
c. Køkkenet blev helt færdigt i starten af 2016.
d. Ydermur: Ca. 20 frivillige kradsede fuger ud i 3 weekender. Muren blev fuget om af en
murer, mens sokkel og gesims blev repareret af Ivar. Det var en kæmpeindsats. Stor
tak til alle dem der bidrog – både med det beskidte arbejde og servicering. Projektet
blev finansieret af Byfornyelsesmidler (43.000) + Borgerforeningen (37.000 kr.)
e. Toilet og garderobe: Toilet og garderobe renoveret i efteråret. Takket være tilskud
fra Viborg Kommune og Lokale og anlægsfonden, Vanførefonden og Lions
Bjerringbro (144.000 Kr. – Borgerforeningen 7.000 kr.) kunne projektet gennemføres.
Ivar har stået i spidsen for opgaven, og flere har bidraget på den ene eller den anden
måde. Stor tak til alle der har bidraget – også tak til dem der støtter op og deltager i
arrangementerne – for det er også en måde at støtte arbejdet – det er de,t der giver
økonomi.
f. Boldbane og festplads. er renoveret med nye fliser, opretning af stikvejen,
etablering af petanguebane, bålplads og pizzaovn. Målene er udskiftet, og der er
plantet. Pizzaovnen har allerede været i gang. Finansieret af byfornyelsesmidler.
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Aktiviteter:
Medierne: Gullev har været omtalt i aviserne adskillige gange i det forløbne år,
Renovering af huset, indvielse af bold- og festplads. Skovtur, Sct. Hans, udgravning af
gravhøj m.m. Både MJA, Viborg Stiftsfolkeblad og Bjerringbro Avis, tager imod det vi
sender.

Bro over Borrevej : den er stadig planlagt til 2020, men vi gør igen opmærksom på
broen i forbindelse med kommunalvalget. Der er lavet høringssvar til trafikplanen.

Kulturplan for Viborg kommune. Der er indsendt høringssvar, og skrevet læserbrev,
da man helt havde glemt oplandet.
Økonomien er god trods af, at vi har fået gennemført en masse. Det skyldes dels at vi
har fået flere medlemmer, og dels overskud på arrangementer. Foreningen har fået en
mobile pay konto.

3. Aflæggelse af regnskab
a. Se godkendt regnskab, der er vedhæftet.
i. EL :stor stigning skyldes leverandør Modstrøm, (er nu opsagt) i 2017 har vi
fået ca. 9.000 kr. tilbage vedrørende 2013,2014 og 2016.
ii. Vi har fået lovpligtige forsikringer, som vi ikke havde i 2015.
Regnskabet for 2016 er godkendt.

4. Indkommende forslag
Fra bestyrelsen
Aktiviteter i det kommende år:
Forsætte renovering af Bystedet. Søge penge til renovering af salen.
Undersøge mulighed for at lave ”Spor i Landskabet” der er afmærkede vandrestier
rundt i det åbne land. Der er krav om informations folder og der skal være tilladelse
fra lodsejer. Bestyrelsen arbejder videre.
Arrangementer: Samle skrald, Fællesspisning, Sct. Hans, havevandring

Fra medlemmer:
Arrangementer : Fælles hygge en fredag aften (vin, og ost). Noget som ikke kræver
det store arrangement og som gøres spontant. Portvins-/ romsmagning.
Forslag til at få fjernet Allikerne i skorstenen på Bystedet.

5. Fastsættelse af kontingent og lejeafgift for Bystedet
a. Kontingent: Bestyrelsen forslår, at det er uændret i 2017. Det er vedtaget!
b. Lejeafgift på Bystedet: Bestyrelsen forslår, at det er uændret 2017. Det er vedtaget!

6. Budget for det kommende år:
Se vedhæftede regnskab og budget. Budgettet på 10.000 til EL er formodentlig for højt.
Budgettet er lavet før den store tilbagebetaling fra Modstrøm.
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Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
a. Bestyrelse: Dorthe Carlsen, Eline Rasmussen er på valg. - Genvalgt.
b. Suppleant: Bente Balle og Lis Kildegaard - valgt.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
a. Revisor: Ib Jespersen-valgt
b. Revisorsuppleant: Poul-Erik Rasmussen -valgt

8. Evt.
a. Fællesspisning: Bestyrelsen spørger på FB, hvem der vil lave mad, og spørger om der
er nogen der vil gøre rent.
b. Robotplæneklipper: Hans, Ib m.fl. hjælper med at sætte den op og tilse den
c. Grønt areal: Ivar er valgt til at holde opsyn med det grønne areal .
d. A-stander ved Bystedet skal sikres mod vindstød – tænkes ind i det nye område.

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