Ravnstrup by og omegns borgerforening
REFERAT
Generalforsamling den 27. marts 2017 i klubhuset ved sportspladsen i Ravnstrup
Formanden Poul Erik Hansen bød velkommen til de ca.15 medlemmer, der var mødt op til
generalforsamlingen, og gik hermed over til generalforsamlingens dagsorden
1.Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3, Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
På valg er: Nicolai Krogh (modtager IKKE genvalg)
Henning Møller (modtager genvalg)
Arne Juel Larsen (modtager genvalg)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Ad 1: Karsten H. Gravesen blev enstemmigt valgt som dirigent Karsten takkede for valget og konstaterede
herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet korrekt iht. vedtægterne. Han gik herefter over til
valg af referent og stemmetællere. Lissi Carøe blev valgt som referent. Forsamlingen mente ikke, at det var
nødvendigt at vælge stemme tællere, og overlod det til dirigenten at udføre denne opgave.
Ad 2: Bestyrelsen beretning blev fremlagt af formanden Poul Erik Hansen (se bilag-1). Efter nogle
kommentarer fra forsamlingen (bl.a. ros til bestyrelsen for et flot arbejde vedr. legepladsen) og
afsluttende bemærkninger fra formanden, blev beretningen enstemmigt godkendt
Ad 3:

Arne Juel Larsen gennemgik det uddelte regnskab, som herefter blev enstemmigt godkendt af
forsamlingen. (se bilag-2)

Ad 4:

Forsamlingen vedtog at fastholde årskontingentet uændret på 75, - kr.

Ad 5:

Formanden kunne oplyse, at der var ingen indkomne forslag.

Ad 6:

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Der var genvalg til:
Henning Møller, Åbakken 3
Arne Juel Larsen, Keldbækvej 12

Da der ikke kunne vælges et tredje bestyrelsesmedlem til afløsning af Nicolai Krogh gav forsamlingen
bestyrelsen bemyndigelse til at finde et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Nicolai.
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Bestyrelsen består herefter af:

Poul Erik Hansen, Holstebrovej 164
Henning Møller, Åbakken 3
Arne Juel Larsen, Keldbækvej 12
Susanne Agger, Kirkevej
Knud Erik Christensen, Kong Frederiks Vej 17
Thomas S. Hellerup, Kirkevej 12
Valg Bestyrelsessuppleanter:
Der var genvalg til Inge Godske og Lissi Carøe Sørensen
Ad 7: Paul Erik Pedersen blev valgt sidste år for 2 år som revisor og var ikke på valg.
Karsten H. Gravesen genvalgtes som revisorsuppleant for 1 år

Ad 8: Eventuelt
Under dette punkt var der fra forsamlingen forslag om:
Del e giro kort rundt for at få flere medlemmer
Henvende sig til naboer om medlemskab
Gøre mere reklame for den nye legeplads betydning for byen og hermed synliggøre, at det er vigtigt at
bakke op om borgerforeningen arbejde.
Borgerforeningen byde nye tilflyttere velkommen til byen med tilbud om fri årskontingent det første år.
Knud Erik Christensen nævnte ligeledes, at han netop har skrevet til Viborg Kommune for vedr. cykelstien
Ravnstrup.
Formanden takkede for forslagene og lovede at tage dem med til bestyrelsen.
Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

___________________________

____________________________

Karsten H. Gravesen
Dirigent

Lissi Carøe Sørensen
referent
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