Referat af generalforsamling
i borgerforeningen
Torsdag den 26. januar 2012

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af sekretær
3. Beretning for 2011
a. Beretning fra fortebyprojektet
b. Beretning fra energiprojektet
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter.
Brian Scharling og Birgitte Sørensen er på valg. Brian
genopstiller.
6. Valg af revisor og suppleant
7. Fastsættelse af kontingent for 2013. Bestyrelsen foreslår at fastholde nuværende, se
nedenfor
8. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
9. Eventuelt
Ad 1 Dirigent
Steen Jensen blev valgt
Ad 2 Sekretær
Karin Winther og Brian Scharling blev valgt.
Ad 3 Beretninger
På vegne af bestyrelsen afgav Karin Winther beretning for de almindelige aktiviteter,
fortebyprojektet og energiprojektet, se nedenstående.
Bestyrelsens beretning
Så er der gået endnu et år siden at organiseringen af borgerforeningens arbejde blev ændret.
Bestyrelsen har siden ændringen fungeret som et slags forretningsudvalg med ansvar for
økonomi og koordinering af diverse borgerforeningsrelaterede opgaver og arrangementer.
Arrangementer
Arrangementerne i Borgerforenings regi er det sidste år blevet afviklet af borgere i byen og har
ikke været bestyrelsens ansvar. I foråret 2011 inviterede bestyrelsen til
aktivitetsplanlægningsmøde. Mødet var desværre ikke så velbesøgt som i 2010, men
aktivitetskalenderen blev alligevel godt fyldt. Den nye måde at organisere arrangementerne på,
bevirkede at nye arrangementer kom til, men også at tidligere udbudte arrangementer, hvor der
ikke var interesserede til at afvikle dem måtte udgå. Bl.a. blev der for første gang ikke afviklet
høstfest i Volsted. Generelt har arrangementerne været pænt besøgt, hvor specielt
naturvejlederarrangementet og TV2 besøget havde mange deltagere ude fra. Den nye måde at
organisere aktiviteterne i byen på, betyder også at alle aktiviteter ikke nødvendigvis skal
planlægges et år før. Løbende har man mulighed at udbyde aktiviteter, som kan annonceres via
hjemmesiden, nyhedsmail, facebook eller lokalaviserne. Interesserede som ønsker at afvikle
arrangementer kan altid kontakte bestyrelsen.
Fra bestyrelsen skal der lyde en opfordring til at bakke op om både planlægningen og
deltagelsen i arrangementerne, så Volsted forbliver en aktiv og attraktiv landsby at bo i.

Projekter
Fortebyprojektet er endnu ikke færdig, alligevel er Fortepladsen godt besøgt af både beboere
og besøgende. Plancher og foldere med formidling er på plads og hjemmesiden godt på vej.
I projekt mangler vi stadig at udarbejdet undervisningsmaterialer og en evaluerings CD.
Endvidere skal der også etableres en form for byport. Pt. arbejder vi på at etablere
fartdæmpning i forbindelse med disse byporte. Alt skal være færdig senest 31. dec. 2012
I 2012 skal vi have etableret en ordning, hvor vi skal hjælpe hinanden med at holde pladsen.
Slå græs, tømme affald og også holde øje med at ingen ødelægger pladsen. Vi håber, at byens
borgere vil være behjælpelige med dette, så ansvaret fordeles ud på så mange som muligt og
opgaven dermed overkommelig.
Energiprojektet.
Ca. 30 personer besøgte EnergiNord, hvor vi fik en gennemgang af diverse energiløsninger.
Efterfølgende har flere huse fået termofotograferet og endnu flere huse har renoveret og
etableret nye energiløsninger. Beboerne snakker også mere energiløsninger med hinanden og
deler ud af gode råd m.m.
Pt. Er solceller og belysning på vej til infohuset. Kortegård arbejder på trækasserne, Niels
belysningen, så nu mangler vi bare et par handimænd, så vi kan få den placeret på taget.
Det var beretningen som hermed overgives til forsamlingen.
Beretningen blev godkendt.
Ad 4 Regnskab
Brian Scharling aflagde regnskab, og det blev godkendt. Der var bl.a. diskussion om den
langsigtede udvikling, hvis man fortsat havde underskud. Engagement og aktiviteter er dog
vigtigere, end at hver aktivitet økonomisk går rundt. Bestyrelsen er opmærksom på det.
Ad 5 Valg til bestyrelsen
Brian Scharling og Louise Krogh stillede op og blev valgt.
Mai R. Sinding og Lene Stephansen blev valgt som suppleanter.
Ad 6 Valg af revisor
Lars Nørgaard blev genvalgt som revisor og Thomas Stephansen som revisorsuppleant
Ad 7 Kontingent for 2013
De hidtidige satser blev fortsat. Dvs. 100 for husstand, 50 for enlige og halv pris for
pensionister.
Ad 8 Forslag
Der var ikke indkommet nogle.
Ad 9 Eventuelt
Brian Scharling fremviste hjemmesiden
Referenter:
Brian Scharling og Karin Winther

