75. Referat

Generalforsamling 2017
Bolderslev Lokalråd
Lørdag d. 4. februar 2017 kl. 9.30
på Bolderslev Skole (Aulaen)
Fremmødte: 75 voksne og 10 børn
Formanden, Henning Frisk, bød velkommen
1. Valg af dirigent
Valgt blev Per Rasmussen, som konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet.
2. Valg af 2 stemmetællere og referent.
Som stemmetæller blev Kurt Kjær og Svend Sørensen valgt.
Som referent blev Asta Danielsen valgt.

3. Bestyrelsens beretning
Formanden, Henning Frisk, fortalte lidt om, hvad lokalrådet bl.a. har
arbejdet med i 2016.
God event – Bolderslev blev igen kåret som årets landsby.
Det blev påpeget, at lokalrådet er et upolitisk råd.
Lokalrådet anmoder borgerne om at være med til skabe Bolderslevs fremtid.
Lokalrådet opfordrer til positivitet omkring Bolderslev.
Opfordring til opbakning omkring det videre arbejde med udviklingsplanen.
Spørgsmål/bemærkninger til beretningen:
- Opfordring til evt. oprettelse af et ”hjælpeorgan” ifm. byens
hjertestartere (placeret på fritidscentret og skolen). Evald Meilandt
nævnede, at hjertestarteren ved hallen er registreret på landsdækkende
kort, men han ville undersøge, om den på skolen er registreret. Der
bliver arrangeret et møde om brugen af hjertestarter.
- Bent Sørensen roste byen for at være synlig i det politiske liv, og for at
være en by, man lægger mærke til.
- Otto Jørgensen foreslog at sælge passive medlemskaber til borgerspisning. Derudover kom et “stille” forslag om at få sat medlemskaber
på betalingsservice, folk glemmer at forny.

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse samt fremlæggelse af budget 2017
Kassereren, Kirsten Schneider, forelagde regnskabet samt budget for 2017, som var til debat
og derefter til godkendelse.
Spørgsmål/bemærkninger til regnskabet/budgettet:
Små indtægter – forslag om opfordring til passivt medlemskab i alle aktivitetsblade samt
evt. ved andre arrangementer.
Regnskabet blev efterfølgende godkendt af generalforsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen er følgende:
- Henning Frisk (Modtager genvalg)
- Hans Peter Jensen (Modtager genvalg)
- Asta Danielsen (Modtager genvalg)
- Lasse Hansen (Modtager ikke genvalg)
På valg som suppleanter er følgende
- Andreas Bonde
- Steven Tang Dahl
Valgt til bestyrelsen blev: Brian Jonassen, Henning Frisk, Hans Peter Jensen og Asta
Danielsen
Valgt som suppleanter blev: som 1. suppleant Lasse Hansen – som 2. suppleant Steven
Tang Dahl.

7. Valg af 2 revisorer
På valg er følgende
- Otto Jørgensen
- Hans Petersen
Begge blev genvalgt

8. Eventuelt
- Opfordring omkring ældreidræt: Nye tiltag/aktiviteter er velkomne, men med respekt
for eksisterende aktiviteter (her tænkes specielt i Markedsskoven.

-

Opfordring til Kommunen: Oprydning af skrald, klipning af græs i og omkring byenspecielt ved indfaldsvejene.
Rideklubben: Bedre opbakning omkring julearrangementet – f.eks. modtagelse af
ryttere og pyntede heste ved hallen.

Formanden takkede for en god generalforsamling og bød velkommen til gæsteindslaget ved
Jette Gad, kendt fra bageprogram på TV.
Ref. Asta Danielsen

