Referat af generalforsamling
i borgerforeningen
Onsdag den 29. januar 2014
Fremmøde: 15

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af sekretær
3. Beretning for 2013
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 2015
8. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
a. Drøftelse om forsamlingshusets fremtid
9. Eventuelt
Ad 1 Dirigent
Karin Winther blev valgt.
Ad 2 Sekretær
Brian Scharling blev valgt.
Ad 3 Beretninger
Karin oplæste bestyrelsens beretning, se nedenstående.
Bestyrelsens beretning
Volsted Borgerforening – Årets lavenergi landsby…
Oprindelig var det titlen på projektet vedr. energibesparelser, men det kan desværre også være
titlen på Volsteds aktivitetsniveau i 2013. Byen er desværre gået lidt i dvale, hvilket ses på både
deltagelsen til arrangementer og medlemmer af borgerforeningen.
Det lykkedes ikke bestyrelsen at finde det sidste medlem, så i indeværende år har bestyrelsen
bestået af fire personer. Trods omdeling af flyvers og flere remindere i nyhedsbrev er det ikke
lykkedes at få byens beboere til at indbetale kontingent. I 2013 er der kun 25 betalende
medlemmer.
I bestyrelsen ønsker vi gerne input til, hvordan vi løser denne problemstilling, da vi ikke mener
at have tiden til at stemme dørklokker.
Arrangementer
Deltagelse i byens arrangementer har i 2013 været meget dalende. Flere arrangementer er
blevet aflyst. Som noget nyt er der forsøgt afviklet arrangementer for børnefamilier med
professionelle aktører. Desværre blev disse arrangementer ikke bakket op af byens
børnefamilier.
Der skal lyde en stor tak til initiativtagere til arrangementerne i 2013. Både de afviklede og de
desværre aflyste. Det er bestyrelsens håb, at mange stadig vil påtage sig opgaven med at
udbyde og afvikle spændende arrangementer. Under den efterfølgende dagsorden, skal vi ved
fælles hjælp finde ud af, hvad vi fremadrettet gør vedr. arrangementer i Volsted.
Den manglende deltagelse og aflysning af arrangementer er sin pris for en by som Volsted. En
landsby trives bedst, hvis vi også mødes med hinanden. Desværre belaster det også

økonomisk borgerforenings kasse, da der til hvert arrangement er udgifter uanset om
arrangementerne afvikles eller ej.
De arrangementer der møder flest deltagere op til, er arrangementer på fortepladsen. Det er
meget positivt at byen bruger pladsen, som den er tænkt. Dette bør dog også tages med i de
efterfølgende overvejelser vedr. forsamlingshusets fremtid. Har vi brug for et forsamlingshus,
hvis vi ikke længere mødes der. Hvad skal vi bruge de ressourcer til, der pt. er i spil i Volsted.
I bestyrelsen ønsker vi gerne input til hvad der skal til for at Volsted igen summer af liv og
fællesskab.
Nye tiltag i 2013
Børneklub
Nye tiltag i 2014
Hærvejen
Cykelhærvej skiltes i 2014 gennem Volsted, hvor der også opsættes formidlingsskilt ved kirken.
Det var beretningen.
Kommentarer til beretningen fra forsamlingen:
Ang. arrangementer:
- krav om fastelavn, skt hans og høstfest
Ang. kontingent:
- folk udenfor bestyrelsen kan gå rundt og opkræve kontingent (Jette H. Hansen, Thomas
Stephansen og Malene Sinding meldte sig)
- man kan sætte skilt op og angive en bestemt uge, hvor der opkræves kontingent
- bestyrelsen må sætte det i system
- tidligere tog man en arrangementliste med rundt, når man opkrævede kontingent
Ang. fællesspisning
- altid en succes
- sparer tid for familierne
- godt til at lære hinanden at kende
Ang. modellen (bestyrelsens arbejdsopgaver)
- modellen bør revideres
Beretningen blev godkendt.
Ad 4 Regnskab
Brian Scharling aflagde regnskab, og det blev godkendt. For at undgå så store underskud
fremover vil bestyrelsen fokusere på at få gennemført en mere effektiv kontingentopkrævning
og involvere sig i den økonomiske del af afviklingen af arrangementerne, så disse i langt højere
grad kan løbe rundt.
Ad 5 Valg til bestyrelsen
Jette Højgaard Hansen, Brian Scharling og Morten Thomsen blev valgt. Thomas Stephansen
blev valgt som suppleant.
Ad 6 Valg af revisor
Janni Søgaard blev valgt som revisor og Louise Balle som revisorsuppleant.
Ad 7 Kontingent for 2015
Efter drøftelse om kontingentsatsen blev det fastsat til 150,- pr. husstand, 75,- for enlig og 50,for enlig pensionist.

Det bemærkes, at der bør laves plan for, hvad man får for sit kontingent, forskel/rabat ved
arrangementer mv. Man kan tage planen med rundt til opkrævning. Der skal sendes kvittering
for betalt kontingent ved bankoverførsel.
Ad 8 Forslag: Drøftelse om forsamlingshusets fremtid
Karin gav oplæg om forsamlingshusets aktuelle situation og historiske baggrund. Kommunens
to konsulenter for området tilbyder at komme ud. Kommunen giver ca. 31.000 kr. pr år til driften.
Der har de sidste 3 år været knap 10.000 kr. i overskud i alt, når kommunens udgift ikke regnes
med.
Kommentarer:
- Få ejerlauget med i diskussionen
- I Ferslev er der blevet strammet op på udlejning. Det har virket på driften og belægningen.
- Vi skal gøre forsamlingshuset attraktivt at leje. Det er ikke os i byen, der ved egne midler kan
sikre driften. Det skal udlejningen klare.
- Andre forsamlingshuse har fået tilskud fra kommunen op til 50.000 kr. Vi må kunne få noget
mere i forbindelse med en overdragelse.
- Der skal renoveres noget; køkken og toiletter mv.
- På kort sigt kan vi finde en anden udlejer, lave booking via hjemmeside og finde ny rengøring
(fx unge piger i byen).
- Skal forsamlingshuset være juridisk særskilt fra borgerforeningen? Det er nok nødvendigt for
at sikre borgerforeningen.
- Tage billeder af forsamlingshuset, beskriv og læg det på nettet for at gøre det mere
interessant
- Vigtigt at få ejerlauget med nu hvis vi skal have ny udlejer ved de nuværende ejerforhold
Leif Riis Jørgensen vil gerne træde til som udlejer for et år.
En arbejdsgruppe blev nedsat:
- Peter Overby
- Thomas Stephansen
- Leif Riis Jørgensen
- én fra bestyrelsen
Efter mødet i aften melder vi tilbage til kommunen, og der afholdes fællesmøde.
Ad 9 Eventuelt
- Brian Scharling takkede for fremmødet og det usædvanlige gode engagement.
- Peter Overby orienterede om Volsted Møllelaug. Handlen er på vej til at blive tinglyst.

Referent
Brian Scharling

