Volsted og omegns borgerforening
Ekstraordinær generalforsamling 10. september 2015 i
Volsted Forsamlingshus
Fremmødte: 26 deltagere, med i alt 22 stemmer

Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Forslag om overtagelse af Volsted Forsamlingshus
3. Forslag om nye vedtægter for Volsted og omegns Borgerforening
4. Evt.

Ad 1 Valg
Brian Scharling blev valgt som referent og dirigent. Morten Thomsen blev valgt som stemmetæller. Brian Scharling
konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, da der var annonce i herom i Midthimmerlands Folkeblad
den 26. august.
Ad 2 Overtagelse af Volsted Forsamlingshus
Peter Overby præsenterede status for planerne om overtagelse. Oplægget er vedlagt referatet.
Efter præsentation og drøftelse af spørgsmål gik man til afstemning om overtagelsen. Forud for denne blev der talt op,
der var 22 stemmer tilstede. Der blev stemt ved håndsoprækning: 22 stemmer for og 0 imod. Så forslaget blev
vedtaget.
Ad 3 Nye vedtægter for borgerforeningen
Brian Scharling gennemgik baggrunden for ændring af vedtægterne. Det komplette forslag til afløsning af de gamle
vedtægter blev gennemgået paragraf for paragraf. Ift. det udsendte udkast blev følgende ændring foreslået:
Tilføjelse af nyt stk. 2 i paragraf 3: En husstand med evt. hjemmeboende børn regnes som et medlem.
Ingen ønskede at stemme skriftligt eller for hver paragraf. Tilføjelsen til paragraf 3 og de samlede vedtægter blev
enstemmigt godkendt med 22 stemmer for og 0 imod.
Bestyrelsen forklarede, at det ville blive nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling mere for at kunne
godkende de nye vedtægter. Det skyldes, at færre end 2/3 af de 79 medlemmer var mødt op.
Desuden ville det blive muligt at brevstemme ved denne anden ekstraordinære generalforsamling, sådan at
fremmøde ikke ville være nødvendigt. (Bemærk: det viste sig senere, at dette ikke er korrekt, hvorfor det ikke alligevel
bliver muligt at brevstemme ved den næste generalforsamling).
Ad 4 Evt.
Erik Hansen opfordrede folk til at skrive sig på de omdelte ressourcesedler til brug for de praktiske opgaver
ifm. renovering af forsamlingshuset
Brian Scharling opfordrede folk til at abonnere på nyhedsbrevet og at komme til næste generalforsamling
Brian Scharling informerede om, at der ville komme information i næste indkaldelse om muligheden for at
brevstemme (Bemærk: da det senere viste sig, at det ikke ville være muligt at brevstemme, vil der ikke være
information herom)
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