BRÆDSTRUP BORGERFORENING
Generalforsamling i Brædstrup Borgerforening
tirsdag den 13.03.18 kl. 19.30
i Brædstrup Hallens mødelokale.

Dagsorden og referat
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formand fremlægger beretning
Kassereren fremlægger revideret regnskab og status
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Fusion med Brædstrup Turistforening
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 konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet med annonce den 28. feb. 2018
og gennem medlemsbladet i dec. 2017 samt hjemmesiden.
Ad 2. Formand fremlægger beretning
Jørn fremlagde årets gang, der var ingen spørgsmål.
Beretningen godkendt.
Ad 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab og status
Jane gennemgik regnskabet.
Regnskabet blev godkendt medet flot resultat.
Ad 4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at fastholde kontingent på 125,- kr pr. husstand om året.
Godkendt.
Ad 5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslog fusion med Brædstrup Turistforening, da den ellers vil blive opløst, da
man ikke kan finde afløser for bestyrelsen. Det bliver måske et underudvalg med tiden
under den nye lokalråd.
Foregik med afstemning 6 stemte for. Vi var otte personer, hvoraf 2*2 personer kom fra
samme husstand.
Godkendt og efter påske laves en plan for fusionen og nye vedtægter udarbejdes inden
næste generalforsamling.

Ad 6. Valg af formand (for 1 år) På valg er Jørn Finseth (villig til genvalg)
Forslag om genvalg af Jørn Finseth – enstemmigt valgt

Ad 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
På valg er Marianne Overvad (villig til genvalg) og Jane Bønnelykke (villig til genvalg)
Forslag om genvalg af begge – enstemmigt valgt.
Ad 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år)
På valg er Jens Nørgaard og Eivind Thomsen – (begge villige genvalg)
Forslag om genvalg af begge – enstemmigt valgt.
Ad 9. Valg af 1 revisor (for 2 år)
På valg er Niels Julsgaard – (villig til genvalg)
Forslag om genvalg af Niels Julsgaard – enstemmigt valgt.
Ad 10. Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)
På valg er Kurt Nielsen – (villig til genvalg)
Forslag om genvalg af Kurt Nielsen – enstemmigt valgt.
Ad 11. Eventuelt
Hjemmesidens hoppen og uro er dette rettet – Ja
Fejl rettes i vedtægternes §7 ang. revisor og revisorsupp.
Fejl rettes i vedtægternes §6 ang. bestyrelsens hæftelse.
Alt i alt vil disse ses efter ifm. nye vedtægter, når bestyrelsen fusioner med Turistforeningen
inden næste generalforsamling.
Fejl på hjemmesiden ang. Handel og Erhverv og dens medlemmer. Der var flere firmaer
som ikke var i byen mere. Jørn opdaterer dette og sender til gennemsyn og rettelse hos
Marianne. Dette er blevet sendt og rettes efterfølgende.
Det blev påpeget at det er vigtigt, at hjemmesiden opdateres løbende og bestyrelsens svar
herfor var, at hjemmesiden var ok i betragtning af, at det er et stykke frivilligt arbejde
sideløbende med et fuldtidsjob.
Mødet sluttede kl. ca. 20.45, hvorefter Borgerforeningen var vært ved ostebord og kaffe.
Ud over bestyrelsen (Jørn-Brian & Jane samt Kirsten lidt.) deltog 5 medlemmer.
Tak for god ro og orden - Referent: Jane Bønnelykke.

__________________________
Kurt Nielsen
Dirigent

____________________________
Jørn Finseth
Formand

