Generalforsamling i Hornshøj – Smedevad borgerforening 2017
Tirsdag d. 21.02 i salen på Holstebro Friskole Kl. 19.
På Lægårdvej 102, 7500 Holstebro.

Aftenens program er:
1.Valg af dirigent
Henny Sørensen er dirigent
2. Beretning/ og opfølgning på Lokal plan. 1119 af formand Irene Lauridsen
Henvisning til Irenes beretning
3. Regnskab af kasserer Birgith Grønbæk
Henvisning til årsregnskabet. Der var et lille overskud i regnskabet i år. Det er hermed
godkendt af forsamlingen.
4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår, at det forbliver uændret.
150 kr. pr Husstand
75 kr. for enlige pensionister
Forslag: kontingentet hæves til henholdsvis:
200kr pr husstand,
100kr for enlige pensionister.
Afstemning: flertallet vedtager, at kontingentet forbliver uændret
5.Indkomne forslag.
Velkomstgave til nye tilflytter til Hornshøj & Smedevad
Det er hermed vedtaget, at der bliver givet en symbolsk velkomstgave, det kan evt. være
et gavekort, en honning fra en lokal avler eller et års abonnement til borgerforeningen –
bestyrelsen vælger i hvilken form ved næst kommende bestyrelsesmøde.
6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer
Bestyrelsesmedlemmer:
På valg:





Lise Lotte Krog Jakobsen – modtager ikke genvalg
Irene Lauridsen – modtager genvalg
Morten Sigh Nielsen – modtager genvalg
Birgith Grønbæk – modtager genvalg

Ikke på valg:
 Tina Søndergård
 Katrine Qvist
 Dennis Vestbo Hattesen

(Bestyrelsen forslår, at Morten Sigh Nielsen og Birgith Grønbæk først, er på valg igen i
2019: således at der kun er 3 bestyrelsesmedlemmer, som er på valg ved næste
generalforsamling i 2018 og fremadrettet henholdsvis 3 og 4 på valg til bestyrelsen pr. år.)
Elisabeth Sode Kaper Buch – Baunevej nr. 4 er tiltrådt i bestyrelsen
Bestyrelsens suppleanter:
Der har ikke været suppleanter i bestyrelsen i 2016.
Første suppleant: Ingerlise Almbæk – Mosebyvej 3
Anden suppleant: Jan Jakobsen – Mosebyvej 14
Revisorer: Peder Borup modtager ikke genvalg
Poul Søndergård modtager genvalg
Søren Clausen – Mosebyvej 20 er udnævnt til ny revisor
7. Evt.
Der er blevet gennemgået lidt ang. lokalplan 1119 – og foreslået evt. at et byrådsmedlem
eller lign. kommer ud og fortæller, om hvad de vil gøre for vores område, da der er valg til
november. Det kan evt. afholdes sammen med Mejrup, så der er flere deltagere og større
efterspørgsel.
Forslag: frem for at Mosebyvej lukkes, foreslås det at vejen til den nye udstykning bliver
fuldstændig lukket, så ingen biler kan komme fra ny udstykning ud til Mosebyvej.
Mosebyvej nr. 26 Vil helst ikke have en lukning af Mosebyvej, fordi de så er nødsaget til at
køre ca. 5. km længere.
Forslag: busslusen lægges helt ude ved Østre Ringvej, når denne føres ud til Mosebyvej
Disse forslag vil bestyrelsen diskutere og forsøge at kommunikere videre til kommunen,
hvis flertallet er for.
Der gøres opmærksom på, at bowlingklubben mangler deltagere. Denne mødes hver
torsdag aften fra kl. 20 – 21. Alle er velkomne, man kan bare møde op eller ring til Per.

8. En sang og traktement
Sang: der er i dag et vejr

