Generalforsamling
Referat
Reerslev-Stærkende Landsbylaug.
Mødedato:

1.april 2017

Tid:

12:00

Tilstede:

Bestyrelsen og tilstedeværende medlemmer

Afbud:

Ikke relevant

Punkter til behandling:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af
revideret regnskab

5. Indkomne forslag

Jesper Petersen – Dirigenten har konstateret at forsamlingen er
beslutningsdygtig og lovligt indkaldt
Jørgen Holmsted, Mette Stribolt og Johannes Thulesen
Vedhæftet som bilag 1.
Arne Frandsen kommenterer på krydset
Stærkendevej/Brandhøjgårdsvej omkring forslag til en mere sikker
krydsning af vejen – der kommer en naturlig mulighed i forbindes med
grusgravning. Rundkørsel er ikke den primære og mest
hensigtsmæssige løsning.
Frandsen oplyser yderligere at det ikke synes at være tekniske
begrænsninger – det er politikerne, der holder tilbage på dette
Jesper oplyser at denne problemstilling i den fælles prioritering af
Landsbylaugene at netop denne problemstilling var prioriteret
tidligere.
Fokus er fart og oversigtsforhold.
Formandens beretning er enstemmigt vedtaget
Lille stigning i medlemstallet – der er 6 tilmeldt på i 2016 og der er
også nogle stykker, der er tilmeldt 2017. Vi har talt om hvordan vi får
flere til at tilmelde sig landsbylauget – måske er der nogle forslag til
hvordan vi kan gøre det anderledes? Fx opmærksomhed ved
tilflyttere? – Hvordan gør vi dette rent praktisk.
Fastelavn gav overskud.
Regnskabet ser overordnet set rigtig godt ud. Overskud på ca. 5200 i
år.
MobilePay fungerer rigtigt godt – det sikrer at vi ikke har så mange
penge liggende i kassebeholdningen.
Diverseposten dækker over plastikkasser til LL opbevaringsrum i
forsamlingshuset, så vi ikke får ”småkræ” i vores sager på
loftsrummet.
Ingen indkomne forslag inden afholdelse af Generalforsamling.
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6. Fastlæggelse af næste
års kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kr. 150
Dette er vedtaget af forsamlingen.

7. Valg af
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
bestyrelsesmedlemmer Christina Søe Langholm
og suppleanter
Birthe Holst Christensen
Sarah Mahdi
Nick Ziegler
John Severin - Suppleant
Anne Birgitte Stubkjær - Suppleant
8. Valg af revisor og
Revisor: Ulla Christensen er genvalgt
suppleant
Revisorsuppleant: Arne Frandsen
9. Eventuelt
Johan: Meget tilfreds med at få tilskud til de enkelte arrangementer.
Synes at der er mange penge på fælleskontoen – hvad skal de arbejde
for? John oplyser, at Landsbylauget har givet 10.000 til klubbens tur til
Ålborg da 20 børn skulle afsted.
Pengene bruges også til at tage chancer med vores arrangementer –
ellers har LL ikke modet eller økonomien til at gøre det.
Helle L.: Byportene trænger til maling – kan vi male dem? Det er en
kommunal opgave – Landsbylauget vil kontakte kommunen og høre
om muligheden.
Susan foreslår en tur rundt i byen med en med historisk kendskab –
qua mange de nye skilte der er sat op i byen.
Ulla foreslår at der laves et møde i forsamlingshuset hvor alle nye
tilflyttere kan få info – dette ville kunne give flere medlemmer til
Landsbylauget - men alle selvfølgelig er velkomne.
Tine foreslår at der kunne inviteres klasser med fra skolen – de har lige
haft en rundtur rundt i byen.
Der er opbakning til arrangementet om formiddagen – måske skal det i
Tingstedet langt tidligere omkring Generalforsamlingen.
Facebook-siden fungerer – feedback modtages gerne.
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