Referat af generalforsamling
i borgerforeningen
Mandag den 31. januar 2013

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af sekretær
3. Beretning for 2012
a. Beretning fra fortebyprojektet
b. Beretning fra energiprojektet
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter.
Karin Winther, Camilla Sjöroos og Janni Porsborg er på valg.
Janni genopstiller ikke.
6. Valg af revisor og suppleant
7. Fastsættelse af kontingent for 2014. Bestyrelsen foreslår at fastholde nuværende, se
nedenfor
8. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
9. Eventuelt
Ad 1 Dirigent
Janni Søgaard blev valgt.
Ad 2 Sekretær
Brian Scharling blev valgt.
Ad 3 Beretninger
På vegne af bestyrelsen oplæste Brian beretningen, se nedenstående.
Bestyrelsens beretning
Bestyrelsen har siden ændringen i 2009 fungeret som et slags forretningsudvalg med ansvar for
økonomi og koordinering af diverse borgerforeningsrelaterede opgaver og arrangementer. Det
betyder, at planlægning og afvikling af arrangementer m.m. er et fælles ansvar vi har i byen. Og
desværre har 2012 været et stille år, med få arrangementer. Fra bestyrelsen skal lyde en
opfordring til at hjælpe med at holde gang i det sociale liv i Volsted. Det er vigtigt, at vi også
mødes og får drøftet livet på landet på godt og ondt, for at holde liv i en landsby af vores
størrelse. 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.
Vi vil også opfordre borgerne til at følge med og indsende nyheder til www.volstedforteby.dk.
Det kan være naturoplevelser, informationer om, hvorfor vi flager i byen eller tilbud om hjælp
med snerydning eller indkøb m.m.
I vores informationsstandere annoncerer vi med, i ”Volsted Forteby ser vi efter hinanden”. Dette
vil vi gerne opfordre alle til at tage bogstaveligt. Støvring er pt. hårdt ramt af indbrud, og først i
januar kørte tyve galt på Volsted Bygade, hvor de tabte to tønder olie, formentlig stjålet på
Volsted Skolevej, da de kom derfra. Lad os hjælpe hinanden med at holde øje, så ingen skal
komme hjem og opleve et gennemrodet hus. Har nogen set noget bemærkelsesværdigt så brug
også hjemmesiden til at informere om eventuelle biler eller andet, som vi skal være
opmærksomme på.
Arrangementer

Generelt har arrangementerne i 2012 været pænt besøgt, og specielt skal Tine, Anette, Camilla
og Thomas have stor ros, fordi de, som noget nyt i Volsted, sprang ud som koncertarrangører.
Koncerten med Anders Mikkelsen blev en hyggelig aften med god musik.
Alle andre skal også have tak! - Alle jer som afvikler arrangementer, klipper græs eller opsætter
juletræ m.m. Tusinde tak!
Senere i dag skal vi planlægge dette års arrangementer. Alt behøver ikke at være på plads i
aften. Får man en god idé i løbet af året, så kontakt bestyrelsen, så vil vi hjælpe med markedsføring m.m. Vi har også lidt penge i borgerforeningens kasse, så har man lyst og mod på at
tænke ud af boksen, så kontakt os og vi finder en løsning
Fortepladsen/fortbyprojektet
Fortebyprojektet nærmer sig afslutningen. I december fik vi indsendt afslutningsrapport til Real
Dania, som har udbetalt de bevilligede 100.000 kr. Det betyder, at vi har alle bevilligede penge i
hus, til stor lettelse for Fortebyudvalget. I 2013 skal de sidste opgaver i projektet udføres og
projektet afsluttes. Det betyder også at arbejdet med Fortepladsen overgår til almindelig drift og
vedligeholdelse af pladsen.
I 2013 skal vi igen 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. Tak til
jer som har taget en tørn i 2012. Vi håber, at byens borgere igen i 2012 vil være behjælpelige
med dette, så ansvaret fordeles ud på så mange som muligt og opgaven dermed
overkommelig.
Til aktiviteter på Fortepladsen, er der indkøbt pandekagepander og en grejkasse med gryde,
pande, sav, økse og spisegrej til 20 personer. Når det hele er klar, kan der på hjemmesiden
findes låneaftaler m.m.
Energiprojektet
Projektet er afsluttet og de bevilligede penge i hus. Som afslutning på projektet blev der
installeret solceller til belysning i infohuset på Fortepladsen. Kig forbi, ud over lys i lamperne,
kan man også på et infopanel se, hvor meget strøm vi producere m.m. Tak til diverse
handimænd og Janni for arbejdet med opsætning m.m.
Beretningen blev godkendt.
Ad 4 Regnskab
Brian Scharling aflagde regnskab, og det blev godkendt.
Ad 5 Valg til bestyrelsen
Camilla Sjöroos og Karin Winther blev genvalgt. Det lykkedes ikke at finde nogen suppleanter,
og det blev derfor besluttet, at bestyrelsen selv må finde det sidste medlem og suppleanter.
Ad 6 Valg af revisor
Thomas Stephansen blev genvalgt som revisor. Det lykkedes ikke at finde en revisorsuppleant,
og det blev derfor besluttet, at bestyrelsen selv må finde en suppleant.
Ad 7 Kontingent for 2014
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
- Der er modtaget diverse anonyme opkald i byen. Det er nok ikke noget specifikt for
Volsted.
- Trygfonden har lavet en ’nabohjælp’ hjemmeside, hvor man bl.a. kan tilmelde sig som
gruppe: www.nabohjælp.dk. Louise undersøger nærmere, hvordan vi kan bruge den i
byen.
- Kommunen (via Friis) tilbyder gratis udlån af klubhuset, herunder genetablering af toilet
og vand. Generalforsamlingen var meget positivt stemt overfor det.
- Fiberudvalg. Thomas Stephansen, Anders Balle og Brian Scharling deltager i et udvalg
med henblik på at undersøge, hvordan vi kan få fiberbredbånd til byen.
- Der er indkøbt diverse service til køkkenet i forsamlingshuset.
- Hjemmesiden opdateres ang. Volsted Kirke og fastelavnsarrangementet.
- Via samrådene bliver det muligt at få koncerter billigt ud til forsamlingshusene. Der var
god stemning for at holde noget sådan i Volsted. Brian Scharling tager initiativet med til
Samråd Syd.

Referent
Brian Scharling

