Generalforsamling i Volsted- og Omegns Borgerforening
07-03-2022 i Volsted Forsamlingshus
Der var 19 fremmødte til generalforsamlingen

Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.




Bestyrelsen foreslog Brian Scharling som dirigent og han blev valgt uden modkandidat. Brian
konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt samt beslutningsdygtig
Tine Mikkelsen blev valgt som referent
Valg af stemmetællere blev udsat til det evt. ville blive aktuelt

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning


Annette Mørch Jensen fremlagde bestyrelsens beretning for 2022 – se nederst i dokumentet

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse






Egenkapitalen for 2022: Kr. 212.919
Overskud for 2021: Kr. 19.401
Bodil Knudsen gennemgik regnskabet
Borgerforeningens regnskab blev enstemmigt vedtaget
Forsamlingshusets regnskab blev enstemmigt vedtaget

4. Indkomne forslag


Ingen indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent.


Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 150 pr. husstand, kr. 75 for enlige og kr. 50 for
pensionister. Forslaget blev vedtaget

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter til bestyrelsen.



Medlemmer: Annette Jensen, Jette Højgård Hansen, Per Jæger, Michael Hansen og Daniel Greibe
var på valg til bestyrelsen. Alle genopstillede og blev genvalgt.
Suppleanter: Erik Højgaard Hansen og Peter Nielsen. Begge genopstillede og blev genvalgt

7. Valg af revisor og revisorsuppleant



Revisor: Janni Søgaard genopstillede og blev genvalgt
Revisorsuppleant: Kaj Schmidt genopstillede og blev genvalgt

8. Eventuelt



Der blev snakket om løst og fast om byen.
Brian Scharling fortalte om den nye shelter plads ved Møllegrunden og de udfordringer, som de er
stødt ind i undervejs. De valgte shelters kommer i byggesæt. Byggemateriale forventes bestilt inden
sommerferien 2022

Bestyrelsesformand Annette Jensen Mørch Jensen takkede for god ro og orden inden kaffen.

Bestyrelsens beretning
Året 2021 blev for Borgerforeningen endnu et år præget af Corona pandemien om end i lidt mindre grad
end året før.

Arrangementer 2021
Borgerforeningen har i 2021, trods forskellige grader af nedlukning og restriktioner afholdt 10-12
arrangementer af forskellig karakter. Der har været afholdt 7 LiveStream aftener med stabilt besøgstal
trods afstandskrav, sprit og mundbind. Der har været afholdt arbejdsdag i forsamlingshuset først på
sommeren. Brian Scharling afholdt interessemøde ved Volsted Mølle om etablering af shelterplads – et
projekt hvor der bliver brug for praktiske hjælpere. Det traditionsrige Sankt Hans bål blev afviklet med
rigtig god tilslutning. Mange var med på en spontan travetur til blåhøl arrangeret af Janni Søgaard. Vi måtte
desværre aflyse en fællesspisning på grund af manglende tilslutning. Årets høstfest blev til gengæld en
succes på alle måder. Det sidste arrangement inden december måned igen bød på nedlukningen blev en
kreativ aften med blomsterdekoratør Annette Riis fra Støvring.
Generalforsamling 2021 blev først afviklet i september. Endnu engang måtte det konstateres at
borgerforeningens generalforsamling ikke er et tilløbsstykke i Volsted. Vi sagde igen farvel til gode og
erfarne folk, idet både Peter Nielsen og Erik Højgaard ønskede at udtræde af bestyrelsen. Heldigvis ønskede
begge at fortsætte i forsamlingshusudvalget. Tak til dem. Nyvalgte til bestyrelsen blev Tine Mikkelsen og
Aya Hviid. På den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling blev det endeligt og enstemmigt
besluttet at borgerforeningen skulle overtage Volsted Mølle.

Økonomi
2021 blev et år hvor borgerforeningen – trods Corona pandemi – endte med rigtig fine og sorte tal på
bundlinjen. Mere herom under fremlæggelse af regnskabet. Medlemstilslutningen var for året stort set
den samme som i 2020. I den forbindelser skal der lyde en stor tak fra bestyrelsen til både nye såvel som
mangeårige medlemmer for den store tilslutning til digital kontingent indsamling – et tiltag der nok er
kommet for at blive. Borgerforeningen fik i 2021, andel i et kommunalt aktivitet- og drifts tilskud på 7500,som skulle være med til at gøre forsamlingshuset endnu mere åbent og tilgængeligt for medlemmer og
borgere i lokal området. Disse midler blev i begrænset omfang anvendt efter hensigten pga.
forsamlingsforbud m.m.. Bestyrelsen søgte SparNord fonden om midler til en projektor således at der nu er
en projektor til begge sale. Desuden blev der søgt og bevilliget midler til opførelse af shelters ved Volsted
Mølle. Det var dog ikke muligt at opnå byggetilladelse i 2021. Derfor forventes projektet først sat i værk i
2022.

Udvalg
Forsamlingshusudvalget har vanen tro også været i arbejdstøjet. Mere herom efter fremlæggelse af
regnskab.
Fortepladsudvalget har udarbejdet en logbog til det årlige forsikringstjek af legeredskaberne. Desuden har
der været en planlagt arbejdsdag med almindeligt vedligehold for øje.
Shelterprojektet afventede ved udgangen af 2021 stadig en byggetilladelse fra Aalborg kommune.
Ventetiden bruges på at rekruttere praktiske hjælpere og måske endda søge yderligere finansiering fordi
materialepriserne, i forhold til den oprindelige bevilling, også bærer præg af Corona pandemien.

Bestyrelsen
Der har i det forgangne år været afholdt 6 møder. Bestyrelsen har blandt andet forholdt sig til
implementering af div. Corona retningslinjer, afholdt arrangementer, søgt kommunale aktivitet- og
driftsmidler til 2022. En ny hjemmeside er bestilt. Borgerforeningen har fået sin egen officielle e-mail
adresse. Der er lagt megen energi i at udarbejde et trykt aktivitetsprogram for 2022. Tak til de som har
bidraget med ideer og arrangementer til programmet.

Tak
Tak for den store tilslutning til Borgerforeningen. Tak til dem som lægger frivillige kræfter og tid i
foreningen og som bakker op om de forskellige arrangementer og projekter. Særlig tak til dem som bruger
deres energi på faste gøremål f.eks. udsendelse af nyhedsbrev, udlejning af forsamlingshus, flaghejsning,
udarbejdelse af regnskab og græsslåning og dem som er aktive i forsamlingshusudvalg og fortepladsudvalg.
Mvh Bestyrelsen

