Referat fra generalforsamling 05. feb. 2013
Henny bød velkommen og der blev sunget: Sneflokke kommer vrimlende
Dagsorden:
1. Valg af dirigent Per Jacobsen, godkender indkaldelse som værende rettidig
2. Beretning
a. Henny forlagde beretning om bestyrelsens arbejde:
b. Foreningen har haft 9 arrangementer i løbet af året, hvoraf 2 (julestue
i 2012 og fastelavn 2013) blev aflyst.
c. Skt. Hans festen gav en omsætning på kr. 3.400,- som er sat til side
til legepladsrenoveringen.
d. Legepladsen planlægges til at gennemgå en stor renovering, og der
bliver i den forbindelse søgt legater og fonde. Det er blevet påtalt at
ikke alt er lovligt på legepladsen bl.a. faldunderlag og rutsjerørret.
e. Stien bag Kongehøjen er Borgerforeningens og den bliver brugt af
ryttere med hest, som en smut vej ned til rideskolen. Henny
henstiller til at alle som møder ryttere at fortælle dem at de IKKE skal
bruge stien, da den bliver trådt op.
f. Bestyrelsen har arbejdet med begrebet naboovervågning og dermed
fysisk skiltning af naboovervågning. Det vil koste ca. kr. 6.500,- for 4
skilte og senere på dagsordenen beder bestyrelsen
generalforsamlingen tage stilling til hvorvidt der skal sættes skilte
op.
g. Der bliver også kommunikeret med kommunen om vores ønsker om
læskur og ændring af kørselsretningen for bybussen. I apil/maj bliver
der i kommunen truffet afgørelse om læskur.
h. Der er i løbet af året gennemført trafikmålinger på Lægårdvej, og det
viste en døgntrafik på 5.188 biler med en gennemsnithastighed på 55
km/t.
i. Mosebyvej har også fået en trafikmåling. Den viste en døgntrafik på
661 biler med en gennemsnitshastighed på 23 km/t.
j. Efter gentagende henvendelser er kommunen begyndt at lave en
cykelsti langs Mads Bjerres vej ud til ringvejen og tunnel under

ringvejen.
k. Vi har i Borgerforeningen rettet henvendelse til Vejdirektoratet om en
ned/opkørsel på begge sider af ringvejen til tunnelen ved
Lavhedecenret og Bilka
l. Vejdirektoratet arbejder også på en større omlægning af
Lægårdkrydset
m. Medlemstallet er 110 husstande, hvoraf der er 11 enlige pensionister.
n. Foreningens pengebeholdning er på godt kr. 36.000.
Beretningen godkendt.

3. Regnskab: Gennemgang ved Britta. Årets resultat viste et overskud på kr.
7.441,kommentar: gælder vores forsikringen på legepladsen, hvis redskaber ikke
er lovlige? Undersøges af ny bestyrelse. Regnskabet godkendt
4. Fastsættelse af kontingent: bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Godkendt.
5. Forslag fra bestyrelsen.
1. Generalforsamlingen bør afgøre, om der skal opsættes Naboovervågningsskiltning ved indfaldsvejene til Hornshøj og Smedevad (4 stk.)
Kommentar om evt. præventiv virkning, ingen viden om Holstebro lokal
område. Kommentar fra Keld H. om det vigtige i reel nabohjælp. Forslaget
falder (ingen for)
2. § 9 i vedtægterne ændres, således at ”på hvilken der kun kan hæves med
to underskrifter fra bestyrelsen” slettes.
Da der bruges webbank/NEMID, ønskes vedtægterne ændret, da der ikke er
2 tilstede ved webbank overførsler.
Forslaget godkendt og vedtægterne ændres.
6. Indkomne forslag: Ingen
7. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer
Bestyrelsesmedlemmer:
På valg:
Svend O. Nielsen
- modtager ikke genvalg
Britta Feldthaus
- modtager ikke genvalg

Henny Sørensen
Irene Lauridsen

- modtager ikke genvalg
- modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår:
Irene Lauridsen og Janus Matthesen
Efter opfordring om at melde sig, meldte Tina Søndergaard og Allan Wyehe
Cloos sig og alle 4 er valgt.
Bestyrelsen består nu af:
Irene Lauridsen, Janus Matthesen, Tina Søndergaard, Allan Wyehe Cloos,
Morten Sigh Nielsen, Mie Fusager Gosmer og Birgith Grønbæk.
Bestyrelsessuppleanter:
På valg:
Morten Jacobsen
Janus Matthesen
Bestyrelsen foreslår:
Suppleanterne valgt.
Revisorer:

- modtager genvalg
- modtager ikke genvalg

1. suppleant Morten Jacobsen
2. suppleant Jane K. Madsen

Per Jacobsen
Poul Jensen
Begge revisorer genvalgt.

- modtager genvalg
- modtager genvalg

8. Bestyrelsen opfordrer til, at generalforsamlingen drøfter og tager stilling til:
Birgith forelagde punkterne og bad om kommentar
a. Hvilke kommende arrangementer i borgerforeningen ønsker
medlemmerne i 2013?
Hvilke nuværende arrangementer skal fortsætte? Er der noget, der skal
udskiftes/erstattes med noget andet?
Blandt de tilstedeværende var meningen at nuværende arrangementer var
gode. Forslag om at sende en føler ud til børnefamilierne om den
manglende tilslutning til fastelavn.
Der blev opfordret til at kommenterer på de sedler der var lagt på bordene,
som bestyrelsen vil indsamle og bruge som grundlag for kommende
tiltag/arrangementer.
Der kom forslag om bl.a. fælles fisketur og løbeklub. Ny bestyrelse vil kigge
på forslagende.
b. Hvilke ønsker, ideer og tanker har medlemmerne omkring vor
legepladsen/samlingssted – hvilke kræfter vil medlemmerne ligge i det?

Alle virkede interesseret i at gøre legepladsen til et samlingspunkt. Forslag
om at lave madpakkehuset som et fælles byggeprojekt ligesom legehuset.
Forslag om overdække ølbænken på hjørnet af kongehøjen og mosebyvej
:-)
9. Eventuelt:
Hjemmeside: flere direkte henvendelser end kun opslag på hjemmesiden evt.
SMS/FB
ROS til bestyrelsen, opfordring til Henny om at blive i bestyrelsen
Afsked til afgående bestyrelse, takke tale fra Svend vedr. bestyrelses
arbejdsindsats
Generalforsamling afsluttet
(smørrebrød og underholdning ved Steen og band)

