Program til Generalforsamling
i Hornshøj – Smedevad borgerforening 2018
Tirsdag d. 27/2 i salen
på Holstebro Friskole Kl. 19.
På Lægårdvej 102, 7500 Holstebro.

Kom og vær med til at gøre en forskel.
Små, som store. Ung, som gammel. Rollator, som barnevogn.
Det er dit lokalsamfund, så kom og være med til at passe på det.

Aftenens program er:
1.Valg af dirigent
Henny Sørensen er valgt som dirigent.
2. Beretning ved formanden - Irene Lauridsen
Henvisning til Irenes formands beretning. Se bilag. Ingen spørgsmål til beretningen
fra forsamlingen.
3. Regnskab af bestyrelse medlem Morten Sigh Nielsen.
Henvisning til regnskabet udarbejdet af Birgith Grønbæk. Ingen spørgsmål til
regnskabet. Der er omkring 90 husstande i borgerforeningen.
Mobilepay bliver et 5-cifret nummer, hvor man skriver ens adresse ved betaling. Mere information
følger ved kontingentindsamlingen.
Regnskabet er godkendt af forsamlingen.
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at vi sætter det op fra
150 kr. pr Husstand
til
200kr pr Husstand
75 kr. for enlige pensionister
til
100kr for enlige pensionister
Begrundelse for at hæve kontingentet; vi skal have nyt festtelt, hvilket koster en del
penge, så forslaget er på baggrund af ikke at tømme pengekassen helt
Der er vedtaget, at kontingentet sættes op til 200 kr. pr husstand og 100 kr. for enlige pensionister.
5. Orientering vedr. vedrørende boligudbygning i Hornshøj, nær Mosebyvej.
Se yderligere information på bilag 2 og trafiktælling.
Spørgsmål fra borgerne er tilsendt kommunen før generalforsamlingen. Disse
omhandlede den tunge trafik i forhold til ny Østre Ringvej, hvordan vi bevarer vores busser og
hvordan den nye trafik for det muligvis nye boligområde vil blive tilkoblet. Vi har i bestyrelsen fået
svar fra Kommunen på spørgsmålene. Se svaret i bilag 2. På generalforsamlingen bliver der spurgt
ind til, hvordan det fremadrettet ser ud med bilister på Mosebyvej. Irene understreger, at det endnu
kun er kommunens drøm, så intet er fastlagt endnu, men vi har fået nys om, at en ny lokalplan er
undervejs. Bestyrelsen holder nøje øje og skal nok agere og holde borgerne underrettet, når denne
er i høring.
Der bliver lavet en afstemning, om hvorvidt bestyrelsen går videre i arbejdet med Mosebyvej. Der
er stort flertal for at bestyrelsen fortsætter arbejdet med Mosebyvej. Bestyrelsen holder borgerne
underrettet.

6. Bestyrelsen foreslår indkøb af nyt festtelt
Det er besluttet at der købes nyt telt, dog lidt mindre end den nuværende.
7. Indkomne forslag.
a. Salg af den nu nuværende legepladsgrund – sælges som 1- 2 byggegrunde. Matrikel nr. 7am
- Køb i stedet for Matrikel nr.35bs og bygge en ny legeplads her i stedet for.
- Formål søger for at området/ Matrikel nr. 35bs bliver holdt i orden fremadrettet, da det er et
område som bliver set fra vejen, når folk kommer til Hornshøj eks fra Mejrup. Kan evt. være med til
at hæve vores hus priser ved forskønnelse af dette område.
Der bliver pointeret, at der muligvis vil blive problemer ang. fredning, da der i sin tid,
skulle godkendes til bl.a. rutsjebanen.
Der bliver forslået, at bestyrelsen spørger ejer om tilladelse til at holde området; slå græsset og
købes nye fodboldmål.
Samtidig ønskes hjørnet af Lægårdvej og Mosebyvej holdt også ved græsslåning. Bestyrelsen vil
undersøge, hvad det koster at få slået græsset eller leje af havetraktor til at slå arealerne, samt
undersøge, om der kan gøres noget ved den gamle fold – evt. gå til ejeren på Bornholm.

b.) Holde generalforsamling lørdag formiddag fra kl. 11,00 m. - Efterfølgende servering som nu.
Spaghetti og millionbøf til børnene og de som måtte ønske det. Evt. legestue for de mindste under
generalforsamlingen.
Bestyrelsen tager det op til overvejelse og ser nærmere på det.
8. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer
Bestyrelsesmedlemmer:
På valg:
Dennis Hattesen – modtager genvalg – er genvalgt
Katrine Qvist – modtager genvalg – er genvalgt
Tina Søndergård – modtager genvalg – er genvalgt
Ikke på valg:
Elisabeth Sode
Morten Sigh Nielsen
Birgith Grønbæk
Irene Lauridsen træder efter generalforsamling 2018 ud af bestyrelsen af helbredsmæssige
årsager. Derfor træder Suppleant Jan Jakobsen, ind i bestyrelse efter generalforsamling 2018 &
generalforsamling 2019.
Valg af bestyrelsens suppleanter:
Poul Jensen er valgt som suppleant
Henny Sørensen er valgt som suppleant
Revisorer: Poul Søndergård – modtager genvalg – er genvalgt
Søren Clausen – modtager genvalg (ekstern revisor) – er genvalgt

9. Evt.
Jan læser en flot hilsen fra Lise Lotte til Irene ang. hendes fratrædelse i bestyrelsen.
Bowling klubbens kontakt er: Per Villadsen, Kongehøjen 29.
tlf: 97 40 15 65 / 27 35 01 38. mail: per.villadsen@mub.net, hvis man er interesseret er man
velkommen til at kontakte Per.
Der opfordres til at bilerne på både Mosebyvej og Højdevej holder så vidt muligt på
egen grund i indkørslerne, så både bløde trafikanter og busser sikrer og nemmere kan komme
omkring.
Der opfordres til at kommunen kontaktes ang. huller i vejen på især Mosebyvej
D. 11. marts - vandre klubben opfordrer til at være med i indsamlingen.
10. En sang, traktement og lidt musik😊
På en bænk i gl. Hornshøj (melodi: Bamses Venner – skrevet af Knud Feldthaus)
Pålægskagemand, kaffe, the, småkager mv.
Bandet spiller flere sange, som berører kærligheden.

Bestyrelsen er vært
Vores traktement byder bl.a. andet på lidt til ganen,
kolde drikke, te, kaffe og lidt sødt.
Tilmelding er nødvendig senest d. 19/02 2018.
På vores mail hornsmed@gmail.com.
Eller på sms til mobil: 40 93 26 79 (Irene)

Med venlig hilsen
bestyrelsen.

