Hårslev Sogns Borgerforening / Lokalråd

Referat
Generalforsamling 18. februar 2020 kl. 19,30
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
Som dirigent valgtes Johnny Puggaard.
Som referent valgtes John Arnshof
Som stemmetællere valgtes Lotte Bloch og Bente Jensen
2. Formandens beretning.
Formanden aflagde beretning om aktiviteterne i 2019.
3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet på betingelse af, at det ajourføres og opdateres

bl.a. med statusregnskab, samt at regnskabet, efter ny revision, snarest lægges op på
hjemmesiden.
4. Fastsættelse af kontingent.
Kontingent blev fastsat uændret til kr. 75,- pr person
5. Valg af formand og kasserer.
Som formand valgtes Thomas Olsen
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Til bestyrelsen valgtes, Leif Olsen, og John Arnshof
Bestyrelsen består herefter af, Thomas Olsen, Anne Lassen, Frede Hanen, Johnny Puggaard,
Kenneth Nielsen (kasserer), Leif Olsen, John Arnshof.
7. Valg af 2 suppleanter.
1. suppleant: Vacant, bestyrelsen bemyndigedes til at finde en 1. suppleant.
2. suppleant: John Danielsen
8. Valg af revisor og suppleanter.
Som revisor valgtes Birgitte Tanggård
Som revisorsuppleant valgtes Niels Reimer Jensen
9. Behandling af indkomne forslag, herunder evt. vedtægtsændringer.
Forslag indkommet fra Grethe Solberg, i bilag til dette referat
Generalforsamlingen vedtog at dialogen om samarbejde mellem Hårslev
Forsamlingshus og Hårslev Borgerforening intensiveres. Ansvarlige er, Formand for Hårslev
Forsamlingshus Kristian Larsen og Formand for Hårslev Borgerforening Thomas Olsen.
10. Eventuelt.
Ønske om at få ryddet op ved Hårslev Hallen.

John Arnshof, 21-2-20

Bilag til referat for Hårslev Sogns Borgerforening/Lokalråds Generalforsamling 2020:

Forslag til drøftelse ved Hårslev Borgerforenings generalforsamling den 18. februar 2020

Til formanden for Hårslev sogn og borgerforening

Hermed et foreslag til drøftelse på generalforsamlingen d. 18 feb.

Læg borgerforeningen og forsamlingshuset sammen
- arbejd sammen og ikke imod hinanden
- styrke det lokale, fællesskabet, skab gode rammer for alle
- lav / støt arrangementer for alle aldersgrupper
- et fælles kontingent, flere til at løfte opgaven at bevare og vedligeholde
forsamlingshuset

endnu en gevinst ku’ være endnu større interesse i at være frivillig ved de
forskellige arrangementer

mvh Grethe Solberg

