Referat af generalforsamling mandag d. 17. februar 2014:
Tilstede er bestyrelsen undtagen Linda.
Der er mødt 31 borgere op - flot!

1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent (bliver Jens Henrik Jensen)
3. Valg af stemmetællere (Rikke Jenner og Peter Andersen)
4. Formandens beretning - kommentarer:
a. Flot at Lise har lejet forsamlingshuset ud 39 gange
b. Lotte Prins har en facebookside, som hedder forsamlingshuse - Rikke lægger et link til
hjemmesiden på infoland.
c. Beretningen er godkendt

5. Regnskabet
a. Borgerforeningens regnskab:
a.i. Aktiviteter har givet en indtægt på 8478,32 kr.
a.ii. Tilskud fra kommunen på 10000 kr. som er brugt på lejligheden.
a.iii. Der har været udgifter på 6781,75 kr.
Dette giver samlet et driftsoverskud på 1696,57 kr. Borgerforeningens regnskab er godkendt!
b. Forsamlingshusets regnskab:
b.i. Aktiviteter har givet en Indtægt på 231334,23 kr. (herunder 91952,23 kr. til banko
og udlejning for 103250 kr.)
b.ii. Der har været udgifter på i alt 229005,27 kr.
b.iii. Dette giver et driftsoverskud på 2328,96 kr.
Forsamlingshusets regnskab er godkendt!

6. Valg til bestyrelsen

a. På valg er Henning Rasmussen, Kirsten Jørgensen, Carsten Pedersen og Lise Pedersen. Ole
Molbo trækker sig pga. af fraflytning. Henning, Carsten og Lise stiller op til genvalg og bliver
valgt. Desuden vælges to nye til bestyrelsen: Dennis Espersen og Tommy Junker Mikkelsen.
Tommy overtager Ole Molbos plads og sidder dermed kun for et år.
b. Valg af suppleant for et år: Karin, som før har været suppleant, trækker sig, og Rikke Jenner
melder sig.

7. Valg af revisorer for Borgerforeningen og forsamlingshuset a. Hans Christensen og Jens Henrik genopstiller og bliver valgt.

8. Indkomne forslag
a. Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse - 200 kr. pr. familie og 100 kr. - for enlige - dette
pga. vedligehold af hjertestarter og tilslutning til Hammel Varmeforsyning - Dette bliver
vedtaget!

9. Valg af landsbyrådsrepræsentant + -suppleant
a. Carl Erik genopstiller ikke, men vil gerne overtage posten som suppleant. Dennis Espersen
stiller op og er dermed Lading-Fajstrups landsbyrådsrepræsentant.

10. Eventuelt
a. Carl Erik, som er landsbyrådsrepræsentant fortæller: Byen skal udvides med 70 grunde udstykningen på Kirkevejen (lokalplan 336 )- Carl Erik mener, at der skal laves et høringssvar
og har allerede skrevet det - der er høringsfrist d. 22. februar, så vi skal handle hurtigt! Han
læser sit høringssvar op: P
a.i. Problemet er, at grundene ikke er integreret i byen - hverken stisystemer, gangstier
eller veje - kun Kirkevejen. Det mindste, man kan forlange, er, at der skal være en
belyst cykel- og gangsti.
Det er et flot stykke arbejde, Carl Erik har lavet, og der er enighed om, at Borgerforeningens
Bestyrelse skal bakke op om høringssvaret.
b. Info fra Carl Erik: Der kommer trafiktælling på Møllebakke, og Mandhusvej vil blive ændres
m.h.t. skiltning - der vi desudenl komme mere lys omkring chikanen.

c. Regnskabet for Lokalposten: det går næsten op - desværre har man mistet et par
annoncører fra Hammel, hvilket har medført, at der er et lille underskud på 260,25 kr.
Heldigvis var der et tilsvarende overskud fra sidste år. Borgerforeningen må støtte
Lokalposten, hvis udgifterne bliver for store ift. Indtægterne.

d. LUCIL (lejligheden):

Rikke Jenner læser op af referater fra de møder, der har været i løbet af efteråret - disse kan findes på
hjemmesiden:

-

Lejligheden har kostet ca. 30000 kr. - Borgerforeningen har givet et tilskud på 10000 kr. - resten er
tilskud.

-

Lejligheden kan først bruges, når brandtilsynet godkender den - papirerne sendes ind i løbet af
ugen.

-

Indvielse ved fredagscafé for alle byens borgere.

-

Der er valgt to tovholdere på lejligheden: Rikke Jenner og Mette Lading (Mette er link til
Borgerforeningens bestyrelse)

-

Det er vigtigt at adskille LUCIL og Borgerforeningen - det er to forskellige ting!

-

Rikke vil gerne være økonomiansvarlig i opstartsfasen.

-

Ideer til brug:
o

Strikkeklub (som der allerede arbejdes på)

o

Voksenspilleaften med brætspil (en aften hver 2. uge - man tager et spil med hjemmefra) Flemming står for denne aktivitet.

o

Fredagscafé for voksne en gang om måneden (Carsten Pedersen, Betina Styver og Rikke
Jenner står for den).

o

Ungdomsklub:


Børn og unge deles i to grupper



Der startes stille og roligt op.



Det er vigtigt, at prisen ikke bliver for høj.



o

Der kan laves et samarbejde mellem klub og Borgerforenings bestyrelse - evt. kan
de unge bage til arrangementer afholdt af bestyrelsen.

Børge vil gerne stå for en læsekreds en lørdag om måneden, hvor man kan tage sine egne
bøger med, som man stiller til rådighed for andre.

Referent: Mette Lading

