Referat fra generalforsamling i Ravnstrup by og omegns Borgerforening onsdag den 01.03.18 kl. 19.00.

I alt 24 personer tilstede med bestyrelsen. Afbud fra Thomas
1) Valgt til dirigent er Paul Erik, protokolfører Sanne og potentielle stemmetællere Ruth og Lizzy.
2) Årsberetning: Poul Erik takker af med at sige, han er glad for at Borgerforeningen er genoplivet
efter 17 års pause. Det har været et år, som har budt på aktiviteter som indsamling af skrald,
legepladsindvielse, Sct. Hans og tænding af juletræ. Arrangementerne har haft god tilslutning.
Kommende aktiviteter er 1. hjælps kursus 14.03.18, affaldsindsamlingsdag den 22.04.18, Sct.
Hans den 23.06.18 og den 02.12.18 juletræstænding. Desuden er der tirsdagsklub 1. tirsdag/md.
På Shell. Nye emner til andre aktiviteter modtages gerne. Hjertestarter findes hos Rosgaard med
nærmere detaljer på hjemmesiden. Endnu et afslag på hjertestarter til byen, men et firma har
tilbudt sin hjælp til at finde sponsorer. Det er en mulighed at foreslå på Fællesspisning at
indsamle til at købe en hjertestarter. Der har været møde med forsamlingshusudvalget i håb om
et samarbejde på sigt, og der var snak om at bruge samme facebookside.
3) Regnskab ved Arne: 44 medlemmer sidste år. I år er der 11 nye og i alt 43 har betalt. Regnskabet
gennemgås og facit er at der er ca. 10.000 i kassebeholdningen. Der mangler renovering af bordebænkesæt, som blev ødelagt af en engangsgrill.
4) Fastsættelse af kontingent: Fra 2019 er det 100 kr. per husstand. Der drøftes hvorvidt man vha.
at naboer til nytilflyttere kan give bestyrelsen besked, så vi kan give en velkomsthilsen. Den
hilsen kunne være i form af et brev med oplysninger om de tilbud både borgerforeningen og
forsamlingshuset har.
5) Indkomne forslag: Ingen
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:
Knud Erik fortsætter, Carsten Petersen, Sanne Lykke Buus og Morten Meyer-Karlsen vælges ind.
Lizzie og Inge fortsætter som suppleant.
7) Paul Erik fortsætter som revisor og Karsten Graversen som revisorsuppleant.
8) Evt.: Leif foreslog at bordebænkesæt blev flyttet ved kirken. Det er muligt at tage kontakt til
kommunen eller Kirsten. Cykelstien skal vi blive ved med at søge om. Vejdirektoratet afviser
stadig. Det forsøges også med Kommunen, som er ansvarlige hvis cykelstien ligger langs
togbanen. Ikke muligt at bygge den via gårdsdalsvej pga. mose. Arne tager fat i et forsøg på at få
Kristian Piil Lorentzen til at cykle en tur på Holstebrovej som et event.
Viborg Landsbysammenslutning er oppe på 55 byer. Der er generalforsamling 17.04. med
foredragsholder Malene Winter, en psykolog der taler om udkants-Danmark – at det muligvis
ligger mere østpå….
Arne har fået en liste af Inge med en navne på frivillige personer, der gerne hjælper til ved behov.
Stor tak for det. Husk vores facebookside ”Ravnstrup byen i udvikling” og tirsdagsklubben.
Hygge, kaffe og kage for 20 kr. Der er stadig pladser ledige til 1. hjælpekurset.

