Ravnstrup by og omegns
borgerforening

Referat fra generalforsamling den 21.02.19 i Ravnstrup forsamlingshus
Fremmødte: 34 personer

1. Valg af dirigent
Paul-Erik foreslåes, vælges og gennemfører fremragende.
Stemmetællere: Lissi og Sanne
Ref. Sanne
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Knud-Erik præsenterer bestyrelsen og fortæller i hovedtræk om hvordan Aktive Piger er nedlagt og at vi
håber at kunne fastholde cykelture. Besøg af Christian Pihl ift. cykelsti, om vores henvendelser til Kommune
og vejdirektorat for både cykelsti, Torontolysovergang, fartnedsænkning. Da der ikke registreret ulykker på
Holstebrovej mener ingen instanser at det har hastværk. Han fortalte også om hjertestarten, doneret af
Peter Hellerup. Lidt om byggegrunde og maskiner til vedligehold og fælles brug. Står hos Åse Nordby.
Information om DGI-møde i marts omkring aktivitetsgrupper den 13.3.19 kl 17.30. Planer om
samarbejde med Forsamlingshuset både til juletræ og Landsbydysten også nævnt. Slikposer til
Juletræstændingen takker vi Morten fra Shell for.
Beretningen godkendes efterfulgt af kommentarer og tanker fra de fremmødte.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved Arne til godkendelse:
Kassebeholdningen er lille, hvorfor nye bekostelige initiativer ikke p.t. ikke er aktuelle. Ny konto til
vedligehold oprettet, og planer om at involvere hele byen ift. at donere små beløb er i støbeskeen uanset
medlemskab, da det gavner alle.
4. Fastsættelse af kontingent. Fastholder 100 kr. gerne ekstra bidrag.
5. Behandling af indkomne forslag.
Majbrit: Ønske om flagalle holstebrovej, at det er muligt at søge bankfonde om tilskud til både
flagalle og byporte.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Claus Hadbjerg vælges i stedet for Thomas Hellerup, som ikke har ønsket genvalg.
Arne Larsen, Henning Møller og Lissi Sørensen modtog genvalg.
Klapsalver uddelt.
Jeppe og Leif valgt til suppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
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Revisor Carsten genvalg Paul Erik genvalg
8. Eventuelt Hjerte starter konto vedligehold
Landsbydysten 2018 blev vi nr. 15 af 15 i 2018. I 2019 afholdes det den 16.5.19 over 2 timer.
Overvejelse om at inddrage RIF’s cykelklub. Der vil være mad og drikke efterfølgende.
Diskussion hundelorte og poser.
Skilte til hjertestarter ønskes. Der opfordres til at bruge hjertestarter App. Snak om hjerteløbere og
kursus i Hald Ege med RIF.
Info om at gåture tirsdage fra genbrugsen 9.30 med Birgit og Jytte.
Vedr. maskiner og hvem passer arealer. Evt. hver 14. dag kan man mødes ved klubhuset og også
passe flagstangsareal. Maibrit spørger på kommunen om der kan arrangeres arbejde for grus bytte.
Palle spørger til om græsslåmaskinen evt. kan bruges ved klubhus.
RIF kan ansøges om tilskud til hjertestartervedligehold foreslår Maibrit. Henning spørger Ole i RIF.
Der snakkes velkomst til nytilflyttere evt. pjece da blomster er dyrt ift. klubkassens saldo.
Forsamlingshusets velkomst er at nye spiser gratis.
Nye medlemmers data:
Claus Hadbjerg grejbdah@gmail.com
Holstebrovej 159 30959707
Jeppe
Jeppebager@mail.dk 31204027 Frederiksen Kirkevej 8 d
Suppleanter Jeppe 1.Suppleant
Leif
Ruthleif@christensen.mail.dk 21133988 nr 16
2. Suppl

9. Næste møde 4 / 3- 2019 hos: Lissi, Torsangervej 18 kl.: 19.30

