Referat af generalforsamling
i borgerforeningen
Onsdag den 28. januar 2015
Fremmødte: 22

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af sekretær
3. Beretning for 2014
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter.
6. Valg af revisor og suppleant
7. Fastsættelse af kontingent for 2016
8. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
a. Drøftelse om opgaver for forsamlingshus og borgerforening
9. Eventuelt
Ad 1 Valg af dirigent
Steen Jensen blev valgt.
Generalforsamlingen blev konstateret lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Ad 2 Valg af sekretær
Karin Winther blev valgt.
Ad 3 Bestyrelsens beretning
Beretningen som nedenfor blev fremlagt og taget til efterretning.
Så er det gået endnu et år med mange aktiviteter i Volsted. Det gælder både med de traditionelle arrangementer, men også med afdækningen af den eventuelle overtagelse af forsamlingshuset.
Arrangementerne i Borgerforeningens regi er det sidste år blevet afviklet af borgere i byen og
har ikke været bestyrelsens ansvar. Alle arrangementer er blevet afviklet, men specielt til arrangementer med betaling kræver det en del fodarbejde for arrangørerne, for at få deltagere nok til
at melde sig.
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til arrangørerne. Vi vil gerne opfordre til at bakke op om
både planlægningen og deltagelsen i arrangementerne, så Volsted forbliver en aktiv og attraktiv
landsby at bo i.
Børneklubben for byens børn og forældre mødes i forsamlingshuset, og den kører rigtig godt.
Der er 7 familier med børn og forældre, der deltager.
Der har været afholdt et godt besøgt møde om fiberbredbånd, og der er efterfølgende afleveret
121 underskrifter til Bredbånd Nord.
I 2014 startede en gruppe mountainbikemotionister at tage på tur ud i naturen. I det hele taget
bruger borgerne i Volsted naturen og stierne ud til de spændende naturområder til vandring,
hundeluftning, ridning, løb og cykling. I den forbindelse har bestyrelsen gentagne gange fået
henvendelser vedr. tilgængeligheden på flere stier eller mangel på samme. I disse tilfælde har
vi rettet henvendelse til de pågældende lodsejere, for via dialog at finde en løsning på
adgangsforholdene. I bestyrelsen overvejer vi, i samarbejde med Aalborg Kommune, at sætte

fokus på tilgængeligheden i Volsted. Vi mener, at det er et vigtigt aktiv for beboerne i byen og
håber på via dialog og oplysning, at det fortsat er muligt at komme rundt på stierne i området.
Forsamlingshuset
Udlejning overgik i 2014 til et underudvalg under borgerforeningen. Udlejningen er steget
markant efter markedsføring på Volstedforteby.dk. Leif Riis Jørgensen er udlejer og sammen
med forsamlingshusudvalget er der blevet arbejdet hårdt på afdækningen af mulighederne for at
overtage forsamlingshuset. Temamødet med forsamlingshuset på dagsordenen havde stor
opbakning af deltagere fra både byen og oplandet.
Flere informationer følger senere på generalforsamlingen.
Det var beretningen som hermed overgives til forsamlingen.
Ad 4 Fremlæggelse af regnskab
Årets regnskab gik i 0. Vi har haft flere udgifter til forsamlingshuset, da vi har meldt os ind i
forsamlingshusforeningen og optimeret hjemmeside med henblik på øget udlejning. Vi har
arbejdet på at få årsregnskabet til at løbe rundt, så der er balance.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Peter Overby og Peter Nielsen ønsker at opstille og blev valgt.
Peter Pedersen blev valgt som suppleant.
Ad 6 Valg af revisor
Janni Søgaard blev genvalgt som revisor og Louise Balle som revisorsuppleant.
Ad 7 Fastsættelse af kontingent for 2016
Bestyrelsen foreslog 150 kr. pr. husstand, 75 kr. for enlige og 50 kr. for enlige pensionister.
Forslaget blev vedtaget.
Ad 8 Drøftelse af fremtidig køreplan for opgaver for forsamlingshuset og
borgerforeningen
Brian fremlagde bestyrelsens forslag til ny struktur. Den nye struktur skal træde i kraft og
arbejdes efter indtil ekstraordinær generalforsamling, hvor nye vedtægter forelægges.
Bestyrelsen forventer, at denne struktur skal vare i 3-5 måneder, imens der fortsat arbejdes
med den eventuelle fremtidige overtagelse.
Forsamlingshusudvalg; vi har brug for hænder til at løfte mange opgaver.
 Økonomi
 Udlejning - rengøring
 Hovedrengøring
 Vedligeholdelsesopgaver
 Markedsføring
 Energioptimering
Følgende meldte sig til forsamlingshusudvalget: Niels Henriksen, Janni Søgaard, Kim Porsborg,
Erik Hansen, Peter Overby, Thomas Stephansen og Leif Riis Jørgensen.
Følgende meldte til opgaven med markedsføring: Leif Jørgensen, Jette Højgaard Hansen og
Brian Scharling
Ad 9 Eventuelt
- Husk, at der er aktivitetsplanlægningsmøde på tirsdag d. 4. feb. 19.30
- Det er muligt at låne projektor og lærred ved henvendelse til Brian.

-

26. februar er der konference vedr. internet og mobildækning i Nordjylland. Det foregår i
Nørholm Forsamlingshus
’Kulturen rykker ud’. Samråd Syd afvikler koncert med Souvenirs d. 23. april på Ferslev
skole. Vi er medarrangør.
Brian takkede Camilla og Karin for indsatsen i bestyrelsen.

Referent
Karin Winther

