87. Referat

Generalforsamling 2018
Bolderslev Lokalråd
Lørdag d. 24. februar 2018 kl. 9.30
Bolderslev Fritidscenter
Fremmødte: 62 voksne og 8 børn
Formanden, Henning Frisk, bød velkommen
1. Valg af dirigent

Valgt blev Bent Sørensen, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Valg af 2 stemmetællere og referent

Som stemmetæller blev Janni Walz og Steven Tang Dahl valgt.
Som referent blev Asta Danielsen valgt.
3. Bestyrelsens beretning

Formanden, Henning Frisk, orienterede bredt om lokalrådet arbejde i 2017, og nævnte bl.a.:
- Vigtigheden af, at børnetallet er stigende og i 2017 var på 25.
- Samarbejdet med Tinglev Forum og Hjordkær Lokalråd omkring cykelstier i nærområdet.
- Det gode samarbejde med Aabenraa Kommune med at omsætte udviklingsplanen til
virkelighed.
- Bolderslev er kendt for borgernes store opbakning og de mange ildsjæle.
- Stor tak til alle frivillige hjælpere, sponsorer samt bestyrelsen.
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse samt fremlæggelse
af budget 2018.

Kassereren, Kirsten Schneider, forelagde revideret og godkendt regnskabet for 2017 samt
budget for 2018, som var til debat og derefter til godkendelse.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet og det blev således 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:
- Kirsten Schneider (Modtager genvalg)
- Eline Hansen (Modtager ikke genvalg)
- Lasse Hansen (Modtager ikke genvalg)
På valg som suppleanter er følgende
- Steven Tang Dahl
Forslag til bestyrelsen: Kirsten Schneider, Mikki Hall Jensen og Susanne
Jakobsen Lund. Alle 3 blev valgt.
Forslag som suppleanter: Klaus Hartwig og Steven Tang Dahl. Begge blev
valgt.

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

8. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet videre til formanden,
som takkede de afgåede medlemmer for godt samarbejde og bød de nye
velkommen, hvorefter han gav ordet til Kasper Espersen fra kommunen, der
orienterede om status kvo mht. til udviklingsplanen.
Som slutning på dagens program, underholdt Peter Boisen med et indlæg fraTVprogrammet Nybyggerne.

