
Hårslev Borgerforening/Lokalråd – Generalforsamling

Den 24. feb. 2022 kl. 19.00 – Hårslev Forsamlingshus

REFERAT

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller:

Lasse Mogensen blev valgt som dirigent, John Arnshof valgtes som referent.

Jens Henrik Hvalsø valgtes som stemmetæller.

2. Formandens beretning.

I hovedtræk: 2021 har været kraftigt påvirket af Corona-pandemien.

Borgerforeningen/Lokalrådet har arbejdet med Vild Natur, udsåning af blomsterfrø.

Trampestien ved Rakkelbrosporet indviet i uge 42. Indvielsen skete sammen med Krolfspillerne,

Spejderne, Boldklubben og Dagplejere.

Lokalrådet har været indbudt til dialogmøde med EKF-udvalget, ligesom EKF-udvalget har været på

besøg i Hårslev for at se på vilde blomster, Rakklebrosporet, legepladsen og multibanen.

Ved naturens dag var der arrangeret gemmeleg ved Rakkelbrosporet.

Infoskærmeprojektet lever stadig. I Hårslev er der betydelig aktivitet: Cykelture, Gåture, trafiktiltag i

Gamby, Udlejning af flag, Fri-luft-liv ambassadører i sognet, ny sti ved Møllebakken og ny

velkomstfolder er trykt.

3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse

Regnskabet blev godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent:

Kontingent for 2022: kr. 75,- pr voksen person.

5. Valg af formand og kasserer:

Thomas Olsen blev valgt til formand

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Leif Olsen og John Arnshof blev valgt

7. Valg af 2 suppleanter

Maibritt Weber blev valgt som 1. suppleant

Generalforsamlingen bemyndede bestyrelsen til at finde en suppleant mere.

8. Valg af revisor og suppleanter

Niels R. Jensen valgtes som revisor

Bente From valgtes som revisorsuppleant

9. Behandling af indkomne forslag, herunder evt. vedtægtsændringer

Vedtægtsændring blev vedtaget.



10. Eventuelt

Formand Thomas Olsen havde modtaget forslag om at bestyrelsen bør arbejde med at

etablere busforbindelse fra Hårslev til Bogense, reducere farten gennem Hårslev og etablere

kiosk i Hårslev by.

Der kom forslag om at arrangere garagesalg, og få opsat skilt om ”Strikkeklubben” på Hårslev

Torv.
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Bilag

Bestyrelsens sammensætning:

Formand Thomas Olsen (2022)

Kasserer Johnny Puggaard (2021)

Frede Hansen (2021)

Ulla Larsen (2021)

Maria Bue (2021)

Leif Olsen (2022)

John Arnshof (2022)

1. supplant: Majbritt Weber

2. supplant:


