63. Referat
Generalforsamling 2016 – Bolderslev Lokalråd
Lørdag d. 30. januar 2016 kl. 9.30
på Bolderslev Skole (Aulaen)
Fremmødte: 55 voksne og 9 børn
Formanden Henning Frisk bød velkommen
1. Valg af dirigent
Valgt blev Bent Sørensen, som konstaterede at generalforsamlingen
er lovligt indvarslet.
2. Valg af 2 stemmetællere og referent.
Som stemmetæller blev Kurt Jørgensen og Kurt Kjær valgt.
Som referent blev Asta Danielsen valgt.
3. Bestyrelsens beretning – debat og godkendelse
ved formanden Henning Frisk, hvor han fortalte lidt om, hvad
lokalrådet bl.a. har arbejdet med i 2015 - så som kommunale møder
og henvendelser, forberedelse til en ny udviklingsplan og en ny
hjemmeside, en velkomstfolder til nye borgere er lige blevet færdig.
Lokalrådet har søgt om penge og har fået 32.000 kr. hos Arwos til
skraldespande på de grønne sløjfer.
Han opfordrede generelt til at ”snakke byen op” ved alle lejligheder,
der byder sig og ligeledes bakke op lokalt.
Tak til de fremmødte.
Spørgsmål til beretningen
- Fodgængerovergange i Bolderslev: Skolen og Lokalrådet har været inddraget
inden høringssvar, og Lokalrådet har sendt indsigelse mod nedlæggelse af
fodgængerovergangene. De to overgange på Østergade bevares.
- Hvordan får borgerne i praksis mulighed for at lave indsigelser til kommunen,
inden det er for sent: Lokalrådet opfordrer til at rette henvendelse gennem
Lokalrådet, som så viderebringer til f.eks. kommunen. Fælles henvendelse
gør stærkere.
- Elmaster: Lokalrådet har indsendt forslag til placering af underjordisk kabel
øst for byen.
- Ressourcebank: Den ”gamle vejmand” efterlyses. Forslag om at ”vejopdele”
ansvar om f.eks. at samle papir, dåser mv. op, når man går tur.

-

Vintervedligeholdelse af tunnellerne efterlyses: Kommunen er blevet
orienteret om is- og sneproblemerne både fra borgerne og Lokalrådet og
tager problemet op, så snart de kan komme i jorden.
Børnetallet ser fint ud men bor de her: Det er kommunale statistiktal.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse samt fremlæggelse
af budget 2016.
Kassereren, Kirsten Schneider, forelagde regnskabet, som var til debat og
derefter til godkendelse. Budgettet for 2016 blev ligeledes fremlagt.
Regnskabet var revideret og godkendt af revisorerne og blev efterfølgende
godkendt af generalforsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen er følgende:
- Frederik Rasmussen (Modtager genvalg)
- Kirsten Schneider (Modtager genvalg)
- Steven Dahl Tang (Modtager ikke genvalg)
Kirsten Schneider, Frederik Rasmussen og Line Holst Hansen blev foreslået
og valgt af generalforsamlingen.
På valg som suppleanter er følgende
- Andreas Bonde
- Bent Sørensen
Steven Tang Dahl, Andreas Bonde og Bent Sørensen blev foreslået: Der var
afgivet 49 stemmer, så valget er godkendt med Steven Tang Dahl og
Andreas Bonde som valgte af generalforsamlingen. Stemmetællere var

Jørgen Jørgensen og Kurt Kjær.

7. Valg af 2 revisorer.
På valg er følgende
- Otto Jørgensen
- Hans Petersen
Begge blev genvalgte af generalforsamlingen.
8. Eventuelt
- Benyt venligst højtaleranlægget, når nu vi har det.

-

Der er borgermøde i Tinglev den 3.2.2015 – Lokalrådet opfordres til at
deltage (cykelstier fra Tinglev via Todsbøl til Hjordkær).
Tak fra generalforsamlingen til lokalrådet for god arbejdsindsats og god
generalforsamling med et godt og underholdende indslag fra sportsjournalisten Henrik Fallesen.

