Indkaldelse til Generalforsamling i Hornshøj – Smedevad
borgerforening 2019
Det sker lørdag d. 9/3 i salen på Holstebro Friskole Kl. 13.30
På Lægårdvej 102, 7500 Holstebro.
Bestyrelsen er vært.
Vores traktement byder bl.a. andet på lidt til ganen, kolde
drikke, te, kaffe og lidt sødt.

Lørdag d. 9. marts kl. 13.30 på Holstebro Friskole.
Dagens program er:
1.Valg af dirigent
Lise-Lotte er blevet valgt. Dirigenten har bekræftet at generalforsamlingen er varslet korrekt og
dermed gyldig.
2. Formandsberetning ved Katrine
Kan ses i separat dokument
3. Regnskab af kasserer Birgith
+ 5253,06kr. Regnskabet er gennemgået af Birgith. Regnskabet er godkendt af to revisorer med 2
anmærkninger ang.: et manglende bilag til reparation af vores plæneklipper, og kontantindbetalingen for 2018 er
først sat på konto i januar 2019 pga. banken kun modtager kontanter hver torsdag mellem kl. 13 og 16, så Birgith
nåede ikke at indbetale dem inden årsskiftet. Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.
4. Fastsættelse af kontingent bestyrelsen forslår at denne forbliver uændret.
Generalforsamlingen godkender dette.
5. Renovering af legepladsen vi vil i år åbne en debat, om hvordan vi fremadrettet skal vedligeholde legepladsen. Vi
vil holde en afstemning om, hvorvidt vi skal spare op til nye legefaciliteter, eller om vi blot skal pille vores legeborge
ned, da disse ikke holder så længe igen. Så kom og vær med i debatten, så vi sammen kan tage en beslutning.
Morten fremlægger problemerne, der er på legepladsen. Det blå legetårn er i meget dårlig stand og
det samme gælder det røde klatrestativ. Snart skal også både gyngestativet og det lyserøde legetårn skiftes.
Samtidig fremlægger han ideer for legepladsen, hvor vi som borgerforening enten kan søge fonde for at få penge til
nye legeredskaber, vi kan begynde en indsamling fra borgerne, eller vi kan vælge blot at rive det ned og lave
boldbane. Dette diskuteres på generalforsamlingen og følgende bliver bragt på banen:
Der foreslås at produktionsskolen evt. kan producere et ”jernstativ” til legepladsen. Per kan kontaktes.
Følgende fonde bliver nævnt, hvor vi kan søge midler til legepladsen: Vestforsyning, Jysk Energi, Nordeas lokalpulje.
Det bliver påpeget, at vi skal huske at oplyse, at vi ikke er momsregistreret.
Der er udmeldinger på at nogle gerne vil donere et lille beløb, hvis der bliver en indsamling. Lidt egenkapital er
bedre end ingen.
Boldbane foreslås. evt. på Knud og Karens nyindkøbte grund.
Holstebro kommune kan også søges om et beløb, det kræver nok at man finder den rigtige pulje.
Det bliver vedtaget at bestyrelsen arbejder videre med renovering af legepladsen, så vi kan få en dejlig legeplads
igen.

6.Indkomne forslag
a. Busserne der er kommet en kommentar på, at busserne larmer og generer (især den gule bus), når
den køre ad Højdevej, og at der er meget få, der benytter vores busser. Det indkomne forslag lyder på: Kan
bussernes rute ændres, så disse holder på Lægårdvej og ikke kører ad Højdevej/Gl. Hornshøjvej?

Der bliver åbnet for en debat, om vi skal beholde busserne samt, hvor bussen skal vende, måske i
rundkørslen ved Lægårdvej? Om vi kan få et fodgængerfelt på Lægårdvej. Der bliver foreslået at vi kan kontakte
kommunen og de andre borgerforeninger for at få støjniveauet på busserne sænket. Evt. elbus kan være løsningen.
Der bliver argumenteret for afskaffelse fordi der er få brugere af busserne, men modargumentet er, at hvis ikke den
er rentabel lukker busselskabet nok selv ruten, og at det øger lokalsamfundets værdi at vi har en offentlig transport.
Det bevæger sig videre til en debat omkring fjernelse af bump på Gl. Hornshøj vej.
Det ender dog i beslutningen om, at bestyrelsen vil påpege overfor kommunen, at busserne kører meget stærkt og
har et meget generende støjniveau.

b.Danlind forurener luften og til tider lugter det meget skarpt af sæbe. Kan vi gøre noget ved dette?
Evt. kontakte Danlind eller kommunen.
Der bliver snakket om, at bestyrelsen kan tage kontakt til Danlind omkring luftens duft fra
Skorstenen.
Morten vil gerne tage kontakt til Danlind.
Der bliver forslået at vi kan tage kontakt til Borgerforeningen i Hornshøjparken omkring dilemmaet.
Bestyrelsen arbejder videre med det.
7. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer Bestyrelsesmedlemmer:
På valg:
Elisabeth Sode Kaper – modtager genvalg
Birgith Debess Grønbæk – modtager genvalg
Morten Sigh Nielsen – modtager genvalg
Jan Jakobsen – modtager ikke genvalg
De bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, blev valgt ind igen med en meget hurtig klapsalve.
VI mangler et bestyrelsesmedlem. Henrik Kirk – Kongehøjen 6 er blevet valgt.
Det må være et historisk hurtigt valg.
Ikke på valg:
Dennis Vestbo Hattesen
Katrine Qvist
Tina Søndergaard

Bestyrelsens suppleanter: Poul Jensen og Henny Sørensen
Thomas – Højdevej 19 er blevet valgt.
Henny Sørensen - Kongehøjen 4 er genvalgt.
Revisorer: Poul Søndergaard og Søren Clausen – modtager begge genvalg
Er begge blevet genvalgt.
8. Evt.
Der bliver slået endnu et slag for bussen – Buskort for +60 eller førtidspensionister til kun 365kr pr.
år, kan komme på hjemmesiden.
Parkering bliver benævnt – Vi skal alle være mere obs. på, at parkere lidt længere væk fra kryds og
lign. Eller på egen grund.
Hunde efterladenskaber SKAL samles op. Det må vi være bedre til som samfund. Der foreslås et
”skilt”, med poser. Skraldespand i ”skoven”. Ejerens ansvar. Måske et punkt på hjemmesiden kraftigere. (Og heste)
Per Villadsen reklamerer for bowlingklubben. Torsdag 20.00-21.00 – Damer søges. Bestyrelsen slår et
slag for bowlingklubben på Facebook.

”Muren” kan måske erstattes med en pænere type. Om en 6 måneders tid kan man nok tage kontakt
til kommunen. Måske reklamere på selve ”muren”.
Muren kan måske rykkes ud til byskiltet. Bestyrelsen tager kontakt til kommunen. Intet negativt
Hastigheder på vejene benævnes. Bump og nedsættelse af hastighedsgrænse på Højdevej måske
etablering af chikaner. Husstandsomdele en lille notits omkring hastighedsnedsættelse. På notitsen skal der endnu
en opfordring på opsamling af hundeefterladenskaber.
Generalforsamlingen synes godt om ideen med at holde generalforsamling om lørdagen. Måske det
fremadrettet skal være i januar i stedet.

9. En sang og traktement
Der blev sunget ” Det er i dag et solskinsvejr.” og snakken gik lystigt over kage og kaffebordet.

