Referat af:
Generalforsamling i Volsted- og Omegns Borgerforening
25. februar 2020 i Volsted Forsamlingshus.
Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.
- Bestyrelsen foreslog Anders Knudsen som dirigent. Anders blev valgt uden
modkandidat og han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt samt
beslutningsdygtig
- Annette Jensen blev valgt som referent
- Valg af stemmetællere blev udsat til det skulle blive aktuelt
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
-

Formand Brian Scharling fremlagde bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens beretning for 2019:
Arrangementer
Vi har i 2019 har ca. 25 arrangementer. Der har som tidligere år været mange forskellige typer
arrangementer, til forskellige målgrupper. Særlig det seneste år har der været mange live
streamede foredrag. Derudover er det værd at bemærke, at vi i 2019 havde en meget velbesøgt
Skt. Hans fest med tale af et folketingsmedlem og 85 deltagere.
Økonomi
På det økonomiske område har den største opgave været anden etape af renoveringen af
forsamlingshuset med bl.a. nye vinduer og nyt loft. Derudover har vi i fået bevilliget tilskud til nyt
musikanlæg i salene og renovering af klublokalet. Udlejningen af forsamlingshuset er ca. fordoblet
ift. 2018, men udgifterne er ikke steget. Mere om det under regnskabet. Vi har fortsat stor
opbakning i vores lokalområde med mange medlemmer.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt6møder. Vi har bl.a. drøftet trafiksikkerhed og
hjerteløberordning. Og har afholdt genopfriskningskursus til hjertestarteren. Lejebetingelser for
huset er blevet justeret. Der er ryddet op i klublokalet ovenpå, så det første rum kan bruges af
lejere af huset.Derudover er der indkøbt køkkenudstyr, grill og pavillon, som vi havde søgt penge
hjem til.
Det årlige planlægningsmøde lå sidst i november, hvad der nok var et dårligt tidspunkt så tæt op
ad julen. Hjemmesiden har vi også brugt en del tid, da vi først på året fik forbedret den
sikkerhedsmæssigt og ift. lovkrav ift. GDPR. Imidlertid må vi desværre konstatere, at systemet bag
siden ikke holdes opdateret, så vi må forvente nye sikkerhedsmæssige brud udover det, vi allerede
nu kan se. Den nuværende side kan ikke reddes, og arbejdet er derfor gået i gang med at finde en
ny leverandør og få lavet en ny side. Vi arbejder på en model med lave faste udgifter og kan
måske lave et samarbejde med SparNord herom.

Tak
Til slut skal der lyde en stor tak til fortepladsudvalget, forsamlingshusudvalget og alle øvrige, der
lægger tid og engagement i foreningen.
-

Beretningen blev taget til efterretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
- Anders gennemgik regnskabet.
- Borgerforeningens regnskab blev enstemmigt vedtaget
- Forsamlingshusets regnskab blev enstemmigt vedtaget
- Fortepladsens regnskab blev enstemmigt vedtaget
4. Indkomne forslag
- Ingen indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret fra sidste år, dvs. 150 kr.
pr. husstand, 75 kr. for enlige og 50 kr. for pensionister
- Forslaget blev vedtaget
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter til bestyrelsen. Janni
Porsborg, Janni Dudek, Brian Scharling, Jette Hansen og Annette Jensen er på valg
til bestyrelsen. Jette og Annette genopstiller
- Til bestyrelsen valgtes Per Jæger, Michael Hansen og Daniel Greibe. Til bestyrelsen
genvalgtes Jette Hansen og Annette Jensen.
- Som suppleanter valgtes Janni Porsborg, Janni Dudek og Peter Pedersen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
- Janni Søgaard blev valgt som revisor og Kaj Schmidt som revisorsuppleant
8. Eventuelt
A)
- Janni Søgaard præsenterede forsamlingshusudvalgets arbejde
- Forsamlingshusudvalget består pt. af Janni Søgaard, Erik Hansen, Peter Nielsen, og
Kim Porsborg.
- Udvalget har udover løbende vedligehold og små reparationer arbejdet med
energirenovering af forsamlingshuset fase 2, som blandt andet omfatter udskiftning af
vinduer og lysninger, nye lofter samt isolering af rum bagom scenen og kælderrum
under scenen.
- Der er opnået støtte til lydudstyr samt til renovering af 1.sal fra AKA-puljen
- Der mangler stadig at færdigisoleres bag om scenen, i kælder og depotrum samt
opsætning af lys og instalationer disse steder.
- Der er lagt rigtig mange frivillig timer i disse opgaver, ligesom en stor del af
puljemidlerne er brugt til betaling af tømrer og el-arbejde.
- Som vanligt efterlyste udvalget flere hjælpere til kommende arbejdsdage.
B)
- Annette takkede på bestyrelsens vegne afgående medlemmer for indsatsen
C)

- Thomas udtrykte bekymring i forbindelse med manglende omsætning af huse i ’byen’.
Hvad skyldes den manglende interesse og hvordan kan vi som lokalsamfund påvirke
udviklingen i retning af at tiltrække nye borgere til byen.
Dette medførte en bred debat som udmøntede sig i at der blev nedsat et udvalg bestående
af: Thomas Peders, Niels Henriksen, Brian Scharling og Kasper Kristensen. Sidst nævnte
har pt. sit hus til sal.
Anders takkede for god ro og orden inden kaffen.

