BRÆDSTRUP BORGER- OG
TURISTFORENING
Generalforsamling i Brædstrup Borger- og Turistforening
tirsdag den 26.03.19 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. Vedtægtsændring.
7. Valg af formand (for 1 år)
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år)
10. Valg af revisor (for 2 år)
11. Valg af revisorsuppleant (for 1 år)
12. Eventuelt
Ad 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Mogens Nielsen, som enstemmigt blev valgt.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet med annonce den 12. marts
2019 og igen ugen efter.
Ad 2. Formand fremlægger beretning
Jørn fremlagde årets gang, både for borger og turistforeningerne der var ingen spørgsmål.
Beretningen godkendt.
Ad 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab og status
Der skal stå foliokonto i stedet for checkkonto under aktiver. Jane gennemgik regnskabet.
Der var ingen spørgsmål. Regnskabet blev godkendt.
Ad 4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingent på 125,- kr pr. husstand om året.
Godkendt.
Ad 5. Behandling af indkomne forslag
Udgår da der ingen er kommet.
Ad 6. Vedtægtsændring

Bestyrelsen havde forslag til vedtægtsændringer. Grundet fusionen med Brædstrup
Turistforening.
Ad 7. Valg af formand (for 1 år) På valg er Jørn Finseth.
Forslag om genvalg af Jørn Finseth – enstemmigt valgt

Ad 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
På valg er Kirsten Olsen og Brian Krog (ønsker ikke genvalg)
Forslag om genvalg af Kirsten – enstemmigt valgt.
Bestyrelsen får mandat til selv at finde det sidste bestyrelsesmedlem.
Ad 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år)
På valg er Jens Nørgaard og Eivind Thomsen
Forslag om genvalg af begge – enstemmigt valgt.
Ad 10. Valg af 1 revisor (for 2 år)
På valg er Ejner Rasmussen
Forslag om genvalg af Ejner – blev enstemmigt valgt.
Ad 11. Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)
På valg er Kurt Nielsen
Forslag om genvalg af Kurt Nielsen – enstemmigt valgt.
Det er sidste gang Kurt ønsker at stille op til posten som revisorsuppleant.
Ad 12. Eventuelt
Karen Bækbøl ikke at vores byslot Tinghuset, som er blevet renoveret og istandsat, er kendt
af byens borgere. Det er synd at huset ikke kan ses, og der mangler forskønnelse af
området rundt omkring huset.
Et ønske er også en planche som beskriver husets historie.
Olav Holst fortæller at der er afsat penge, nemlig næsten 2 mill. til det område.
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 20.17, hvorefter Olav Holst fortalte om
Lokalrådets etablering og opstart, samt de planer og ideer der er sat i gang.
Der er to hovedopgaver som har fyldt de to år der er gået:
Etablering og drift af Lokalrådet, hvor de skal finde deres ståsted og
samarbejdsmåde.
Bistå Horsens kommune i samarbejdet om områdefornyelsen i Brædstrup.
Dog er et stort ønske – flere input fra byens borgere.
Tak til Brian, Olav og Mogens.
Som afslutning var Borger- og Turistforeningen vært ved ostebord og kaffe.
Ud over bestyrelsen (Jørn, Kirsten, Brian, Jane & Marianne) deltog 9
medlemmer.
Tak for god ro og orden

__________________________
Mogens Nielsen
Dirigent

-

Referent: Marianne Overvad

____________________________
Jørn Finseth
Formand

