Generalforsamling 2016
borgerforeningen
Der er 38 personer mødt op, og der er bestilt 3*43 stykker smørrebrød.
1. Valg af dirigent
Karsten Jensen er valgt
1.a
Godkendelse af generalforsamling på trods af manglende kasser (Grundet akut sygdom i
familien).
1.b. valg af stemmetællere
Jens Bjerre og Jan Jakobsen er valgt
2. Beretning fra formand Irene Lauridsen
Irene aflagde beretning, og fremviste billeder fra året der gik.
Der blev snakket om bybussen, som desværre er blevet nedlagt samt hvordan den blå bus i
stedet kan bruges.
Beretningen godkendes.
3. Regnskab ved Irene Lauridsen
Irene fortæller hvordan flest kontingentbetalinger er modtaget.
Irene gennemgik regnskabet. Der er pt. aktiver for 14707,58 kr.
Det virker som om der er lang snor til indbetaling af kontingent. Bestyrelse vil forsøge at
flytte indsamlingen til Maj.
Der stilles spørgsmål til forsikringen og hvad den dækker. Det er en ansvarsforsikring der
dækker legepladsen, og den skyldes et lovkrav.
Regnskabet godkendes.
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelse foreslår at kontingentet bevares uændret og det er vedtaget.
5. Afstemning om opstart af indsamling til hjertestarter
Irene gennemgår oplægget på hvad en hjertestarter vil kræve i foreningen. En samlet pris vil
være 13.000 kr. og den årlige vedligehold vil ca. være 300 om året.
Der foreslås at borgerforeningen donere de første 3000 kr. og de årlige driftsomkostninger,
men det vil så kræve at vi får doneret 10.000 kr.
Der bruges 5-10 min. på at diskuterer forslaget ved bordene.
Der diskuteres i fællesskab.
Bestyrelsen opfordres til at arrangerer et førstehjælpskursus, f.eks. mod egenbetaling.
Der gennemføres en afstemning om forslaget, og resultatet blev at der var 1 blank stemme,
13 ja stemmer og 25 nej stemmer.

6. Fælles flagdag på konfirmationsdage i Hornshøj
Forslaget vedtages og bestyrelsen vil informerer om datoer.
7. Andre indkomne forslag
Skal Kusken inviteres med i borgerforeningen?
Ja
8. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer
Katrine og Dennis rødevej 2 vælges, og alle der genopstiller vælges.
Der er ingen kandidater til suppleant posten, så bestyrelsen får lov at køre uden.
Revisor genvælges.
9. Evt.
Irene slår et slag for jobbanken.
10. En sang og traktement
Det var hyggeligt.

