97. Referat
Generalforsamling 2019
Bolderslev Lokalråd
Lørdag d. 9. februar 2019 kl. 9.30
Bolderslev Fritidscenter
Fremmødte: 77 voksne og 14 børn

Formanden, Henning Frisk, bød velkommen
1. Valg af dirigent
Valgt blev Bent Sørensen, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet, og dermed beslutningsdygtig.

2. Valg af 2 stemmetællere og referent.
Som stemmetællere blev Anders Kolmos og Kurt Kjær valgt.
Som referent blev Asta Danielsen valgt.

3. Bestyrelsens beretning
Formanden orienterede om lokalrådets arbejde i det forløbne år, og præciserede
bl.a.:
- Områdefornyelsesplanen
- Opfordring til debat om mulighed for et børneunivers i Bolderslev.
- Der har været dialog med kommunen om kommende cykelsti i samarbejde
med Hjordkær Lokalråd og Tinglev Forum.
- Tanker om fremtidig demokrati og foreningsliv - vil man fællesskabet.
Beretningen blev sat til debat: I 2018 var fødselstallet 23. Opfordring til at
drøfte friskole/børneunivers.
Beretningen blev godkendt.

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse samt fremlæggelse
af budget 2019.
Henning fremlagde revideret og godkendt regnskab for 2018 samt budget for
2019. Regnskabet var til debat og derefter til godkendelse.
Der var ingen bemærkninger, og regnskabet blev således godkendt af
generalforsamlingen.

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

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen er følgende:
- Hans Peter Jensen (Modtager genvalg)
- Henning Frisk (Modtager genvalg)
- Brian Jonasson (Modtager ikke genvalg)
- Asta Danielsen (Modtager ikke genvalg)
- Substitut for Susanne Jacobsen Lund (1 år – ønsker at udtræde)
På valg som suppleanter er følgende
- Claus Hartvig
- Steven Tang Dahl
Valgt til bestyrelsen blev:
Henning Frisk, Hans Peter Jensen, Simone Jønsson, Mette Skøtt og Poul
Hansen. Bestyrelsen vælger selv, hvem der sidder for et år for Susanne
Jacobsen.
Valgt som suppleanter blev:
Asta Danielsen og Klaus Hartwig.

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

8. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Efter generalforsamlingen præsenterede Søren Buchholdt sig som vores
nye skoleleder fra 1. marts i år.
Afsluttende fortalte Brian Jonasson om
områdefornyelsen i de kommende 5 år.

