Generalforsamling d. 08.03.2017
Sted: Varnæsvej 94, Hostrupskov
Kl. 19.00
Oplæg fra Havekompaniet
Kl. 19.45
Generalforsamling
1. Valg af ordstyrer
Niels A. Thulstrup
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbende
år.
-Medlems tal 112 stk. 141 medlemmer på vores Facebook gruppe.
-Som nyt i 2016 startede cykelholdet. Der cykles hele sommer hver
mandag. Alle er velkommen og turen tilpasses alle. Der startes op igen 27.
marts.
-I februar 2016 blev der afholdt fastelavnsfest med kæmpe stor
opbakning.
-I marts sidste år blev afholdt generalforsamling med oplæg fra 4GS.
-I april blev afholdt Ren dag og fernisering af vores byskilt.
-I august måned måtte vi desværre aflyse den årlige sommerfest pga.
manglende opbakning.
- I oktober havde vi ”voksen arrangement” med stor opbakning og et super
godt arrangement.
- I marts 2017 blev afholdt generalforsamling med oplæg fra
Havekompagniet.
Hvert år kommer vi rundt med årets program og info omkring bestyrelsen,
samt løbende flyers med aktuelle arrangementer, som bestyrelsen leverer
personligt. Vi annoncerer på Facebook og hjemmeside samt med skilte.
Bestyrelsen håber på bedre tilslutning til vores arrangementer i det nye år
særligt omkring vores sommerfest. Vi tager meget gerne imod feedback.
Vi har søgt omkring nye busskurer og afventer kommunens beslutning.

3. Fremlægge det reviderede regnskab.
Indtægterne er kun kontingent fra medlemmer. Kontingent er kr. 150,00.
Regnskab er vedlagt.
Regnskab er udarbejdet af kasserer Charlotte Stendorf, godkendt af
formanden og begge revisorer.
4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen indstiller forslag omkring at fastholde beløbet på de kr.
150,00, hvilket bliver vedtaget.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter.
Følgende er på valg:
Formand Lars bo Pedersen, medlemmer Bernd Funda Thomsen og Ejnar
Callesen, suppleant Lars Bagger
Følgende er ikke på valg:
Næstformand Mette Callesen Refsgaard, kasserer Charlotte Stendorf,
sekretær Natascha Linea Jensen og medlem Flemming Søndergaard.
Der søges 3-4 nye medlemmer til bestyrelsen.
Allan Jessen stiller op til bestyrelsen. Lars Bagger stiller op til bestyrelsen
som medlem. Lars Bo Pedersen og Ejnar Callesen modtager genvalg.
Rasmus Elkjær Larsen og Lisbeth Rasmussen stiller op som suppleanter.
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
Revisor Kjeld Clausen trækker sig efter 25 år.
Jens Jørgen Rasmussen og Bernd Funda Thomsen blev valgt som revisorer.
Niels A. Thulstrup blev valgt som revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Husk Ren dag, lørdag, d 1. april kl. 9.00 på Varnæsvej 94, Hostrupskov. Vi
plejer at have en rigtig hyggelig dag med godt samvær.
Der kommer start en indsamling til Ensted hallen og vi håber på god
opbakning.
Bestyrelsen konstitueres på kommende bestyrelsesmøde den 21.02.2017.
Referatet er udarbejdet af Natascha Jensen

