
 

 

BRÆDSTRUP BORGERFORENING 
  

Generalforsamling i Brædstrup Borgerforening tirsdag den 
14.03.17 kl. 19.30 i Brædstrup Hallens mødelokale. 
  
 
 

 
Dagsorden og referat 
  
1. Valg af dirigent 
2. Formand fremlægger beretning 
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab og status 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af formand (for 1 år) 
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)  
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år) 
9. Valg af revisor (for 2 år) 
10. Valg af revisorsuppleant (for 1 år) 
11. Eventuelt 
 
 
Ad 1.  Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Kurt Nielsen, som enstemmigt blev valgt. 
Han konstaterer at generalforsamlingen er lovlig varslet med annonce den 1. marts 2017.   
  
Ad 2.  Formand fremlægger beretning 
Jørn fremlægger årets gang, der er ingen spørgsmål. 
Beretningen er enstemmigt godkendt.   
 
Ad 3.  Kassereren fremlægger revideret regnskab og status 
Jane gennemgår regnskabet. Sjovt med navn som checkkonto, da den er uddød.  
Regnskabet er enstemmigt godkendt.  
 
Ad 4.  Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår vi fastholder på 125kr pr. husstand om året. 
Godkendes.  
 
Ad 5.  Behandling af indkomne forslag   
Der er ingen forslag.  
 
Ad 6.  Valg af formand (for 1 år) 
Forslag om genvalg af Jørn Finseth – enstemmigt valgt  
 
Ad 7.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)  
På valg er Kirsten Olsen (villig til genvalg) og David Monrad som ikke ønsker genvalg – 
bestyrelsen foreslår Brian Krogh. Kirsten og Brian blev enstemmigt valgt.   
 
Ad 8.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år) 



 

 

Eivind Thomsen og Jens Nørgaard – de er begge villige genvalg, blev enstemmigt valgt 
 
Ad 9.  Valg af 1 revisor (for 2 år) 
Ejner Rasmussen (taxi)  –  er villig til genvalgt - blev enstemmig valg  
 
Ad 10.  Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år) 
Kurt Nielsen – er villig til genvalgt, blev enstemmigt valg  
 
Ad 11.  Eventuelt 
Udvikling Brædstrup er nået rigtig langt i samarbejdet. Dejligt at Borgerforeningen får 
tilkendegivelse for at deltage i byens udvikling. 
Handel og erhverv kan godt låne de mobile højtalere til julemanden. Vi skal bare have 
besked i god tid. Dejligt at man kan låne af hinanden.  
Byens foreninger skal forsøge at finde penge til lokalrådets sekretariat, for at få det i gang, 
flere har givet positive svar, og Borgerforeningen har tilkendegivet et beløb på 10.000kr  
Hvad har man tænkt at gøre for at få flere med i Borgerforeningen for at få flere medlemmer 
i borgerforeningen. Prøv at kontakte Jebjerg Borgerforening for at høre hvad de gør, for at 
fastholde deres medlemmer.  
Den 28 april arrangeres der Dansens Dag, her kunne man godt differencerne betalingen for 
vores medlemmer. Så medlemmerne føler de får noget for medlemsskabet.  

 
Mødet sluttede kl. 20.15, hvorefter Borgerforeningen var vært ved ostebord og kaffe. 

Ud over bestyrelsen deltog 4 medlemmer.  
Tak for god ro og orden   -   Referent: Marianne Overvad 

 
 
__________________________  ____________________________ 
         Kurt Nielsen    Jørn Finseth 
             dirigent      formand   
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