Referat af generalforsamling
i borgerforeningen
Onsdag den 27. februar 2019

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
a. Drøftelse ang. trafiksikkerhed
Fastsættelse af kontingent.
Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter til
bestyrelsen.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Ad 1 Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Erik Hansen som dirigent samt Janni Porsborg og Annette Jensen som
referenter. Forslag godkendes. Stemmetællere vælges når og hvis behov opstår.
Ad 2 Bestyrelsens beretning
Brian Scharling fremlægger bestyrelsens beretning. Beretning godkendes
Bestyrelsens beretning for 2018
Arrangementer
Vi blev kontaktet i foråret af Mogens Jørgensen fra TV2 Nord, der ville lave en udsendelse om landsbyens
gadekær. Det satte os i gang med at lave en 100 års jubilæumsfest for Volsted Forsamlingshus den 1. juni. Det var
en dejlig og spændende dag med aktiviteter fra tidlig morgen, der viste et meget flot sammenhold og fællesskab i
området. Som noget nyt har vi i efteråret lagt hus til åbne foredrag fra Aarhus Universitet. Vi har haft 4 aftner med
naturvidenskabelige foredrag og indbyder til 6 foredrag i 2019, hvor vi har haft de første to. I alt nåede vi op på 29
programsatte aktiviteter i 2018, hvad der må være rekord. Og pt. har vi 19 planlagte arrangementer i 2019.
Økonomi
På trods af sygdom er Bodil og Anders fortsat med at føre og afslutte regnskabet. Vi har i det forløbne år fået
penge fra Aalborg Kommunes puljer til vedligehold af fortepladsen, grill, pavillon og forskelligt køkkenudstyr. Vi har
fået nye stole og borde i forsamlingshuset. Og forsamlingshusudvalget har fået bevilliget 350 tkr. til 2. etape af
renoveringen af forsamlingshuset. På den mindre opløftende side må vi konstatere, at lejeindtægten i huset er
faldet fra 50tkr i 2017 til 30tkr i 2018. Udover fokus på afholdelse af aktiviteter og deciderede pengeskabende
aktiviteter, må vi ikke glemme at arbejde for at sikre en god udlejning.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 7 møder. Vi har bl.a. drøftet og vedtaget regler for persondataforordning og
udlejning af hoppepude. Vi har fundet en ny webmaster og afholdt planlægningsmøde for årets aktiviteter. I 2018
var det sammen med spisning, hvad der blev en stor succes med 50-60 deltagere.
Tak
Tak til de mange, der bidrager med initiativ, planlægning og deltagelse. Og en særlig tak til dem med de faste
opgaver: Jette og Morten for udlejning af huset, Kirsten for ophængning af flag ved fester mv. Kim og Thomas for
juletræ og belysning. Jette, Bodil og Anders for styr på økonomien. Forsamlingshusudvalget med Janni S, Peter O,

Peter N, Erik, Karsten og Kim. Fortepladsudvalg med Morten og Karin. Og webmaster Marianne.

Ad 3 Fremlæggelse af regnskab
Bodil Knudsen fremlægger regnskab. Regnskab godkendes og får ros med på vejen for
gennemskuelighed og udførelse.
Der spørges ind til regnskabsdel ang. fortebyprojekt, hvilket forklares og der rettes fokus på
snarlig genforhandling af jordleje.
Ad 4 Indkomne forslag
a) Drøftelse ang. trafiksikkerhed
Brian Scharling redegør for bestyrelsens og særlig tidligere bestyrelsesmedlem Morten
Thomsens arbejde omkring trafiksikkerhed i Volsted by. Pt. afventes der tilbagemelding på
seneste trafikmåling. I ’byen’ opleves der overskridelse af fastsatte hastigheder samt anden
tilsidesættelse af gældende færdselsregler. Der arbejdes videre på sagen.
Ad 5 Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret fra sidste år. Dvs. 150 kr. pr. husstand, 75 kr. for enlige og 50 kr.
for pensionister.
Bestyrelsens forslag vedtages.
Ad 6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Erik Hansen, Peter Nielsen, Janni Porsborg og Janni Dudek er på valg til bestyrelsen og
genopstiller.
Alle genvælges. Michael Hansen genvælges som suppleant. Per Jæger nyvælges som
suppleant.
Ad 7 Valg af revisor
Janni Søgaard genvælges som revisor og Kaj Schmidt genvælges som revisorsuppleant.
Ad 8 Eventuelt
Brian Scharling orienterer kort om arbejde med ny Landdistriktspolitik, herunder åbne møder og
foredrag.
Peter Overby orienterer kort omkring Volsted Møllelaug.
Janni Søgaard orienterer om Livestream - foredrag fra Aarhus Universitet direkte i
forsamlingshuset.
Janni Søgaard orienterer på vegne af forsamlingshusudvalget om fase 2 af
energirenoveringsprojekt af forsamlingshuset som kan begynde inden for overskuelig fremtid
idet ansøgning om midler fra forsamlingshuspuljen netop er blevet imødegået (350.000). fase 2
består primært i udskiftning af vinduer samt isolering af scenegavl hvilket skal afhjælpe et
markant energitab. Pt. afventes tilsagnsbrev med nærmere beskrivelse og krav.

Niels Henriksen mente at det i lyset af nært forestående folketingsvalg kunne være interessant
at afholde vælgermøde i Volsted forsamlingshus. Han går i gang med at undersøge muligheder
og evt. planlægge.

Referent
Annette Jensen

