Refarat fra Generalforsamling den 30/3 2022
1. Velkomst ved Formanden
Formand Kenneth Rasmussen bød velkommen til de 10 fremmødte.
2. Valg af ordstyrer
Bestyrelsen foreslog Kim Holm og han blev valgt uden modkandidater
Kim Holm takkede for valget og kunne meddele at generalforsamlingen var korrekt
varslet og fortsatte med dagsordnen.
3. Valg af stemmetællere
Lis og Mikael meldte sig som stemmetællere og blev valgt
4. Formandens beretning
Formand Kenneth Rasmussen fortalte om hvad der var hændt i 2021 og beretningen
blev godkendt.
5. Fremlæggelse af regnskab
Kirsten Lukassen fremlagde regnskabet og der blev stillet spørgsmål til hvorfor der var
så mange arrangementer der gav underskud. Det blev forklaret med at nogle af
arrangementerne sidste år jo ikke kunne afholdes som normalt på grund af Corona og
dermed gav underskud og de der kunne gennemføres der kom ikke nok deltagere.
Nogle af de fremmødte til Generalforsamlingen påpegede at borgerforeningen måske
ikke var synlige nok når vi meldte ud om arrangementer.
Ordstyrer Kim Holm mente at den diskussion måtte vente til vi kom til punktet eventuelt.
Det blev taget til efterretning og regnskabet blev godkendt.
6. Indkommende forslag
Bestyrelsen havde et forslag om at droppe salg af medlemskort og at priserne ved de
forskellige arrangementer blev sat lidt op. Begrundelsen var at det var svært at skaffe
frivillige der ville gå rundt i byen og sælge medlemskort og at der jo var et stort
rådighedsbeløb på Borgerforeningens konto.
De fremmødte på Generalforsamlingen godkendte at der var et stort rådighedsbeløb på
kontoen, men mente ikke at salg af medlemskort skulle droppes helt, men blot sættes i
bero for i år.
7. Valg
Til Bestyrelsen blev flg. Valgt: Marco Boysen Lauridsen og Gitte Trøjborg
Bethina Nielsen blev valgt som suppleant
Kim Holm blev genvalt som revisor.
8. Evt.
Diskutionen om Borgerforeningens synlighed blev genoptaget og formand Kenneth
Rasmussen beklagede at Borgerforeningens synlighed ikke var som den burde, men da
bestyrelsen det seneste halve år kun havde bestået af 3 personer så var nogen ting
blevet valgt fra og andre nedprioteret.
Der kom mange forslag på bordet som bestyrelsen nu vil arbejde videre med.
Formanden meldte ud at med hensyn til en ny lovbehandling i Folketinget der omhandler
beskatning af Bankospil, så vides det endnu ikke om der kan afvikles Andespil til
efteråret som vi plejer
Ordstyrer Kim Holm spurgte om der var flere der havde noget til eventuelt og da det ikke
var tilfældet takkede Kim Holm for god ro og orden og afsluttede Generalforsamlingen.

