ordinær Generalforsamling Mejlby borgerforening
D. 10.03.2022
Referat af ordinær Generalforsamlins Meilbv Borgerforenins d. 10.03.2022
Udover bestyrelsen er der 4 fremmødte borgere, så det er et meget
lille fremm øde frabyens borgere

1'

Valg af dirigent: Per Pedersen vælges som dirigent og gennemgår
dagsordenen
konstatere at indkaldelsen er sket korrekt i forhold til vedtægtÅe.

2'

Formandens beretning Næstformand Birgit Kjær fremlægger
bestyrelsens årsberetning.
Arrangementet 2021- året var præget af Corona og åberVl-rikning
aisamfundet og socia"le

-

Han kan

arrangementer.
Julebanko - Vi nåede at afholde 2 ud, af 3 aftener
Sankt Hans på byens plads dette er altid et hyggeligt arrangement
med god opbakning.
Halloween fest for 0-4 kl. - cirka 50 tilmeldte-b-im,som havd" en god
aften.
Juletræsfest - blev desværre aflyst pga. for få tilmeidte
oktoberfest - Bestyrelsen gik all in med DJ og wienerschn itzler.

Vi skal snart i gang med området udenfor forsamlingshuset, så der bliver anlagt
et
terrasseområde. Entreprenør vil gå i gang i uge 14.

3'

Fremlæggelse af regnskab

-

Marie Irmark fremlægger årsberetning for 202l.Regnskabet

godkendes afrevisor per pedersen.

4'

Fastsættelse af kontingent.2022 er beløbet 250 kr. Da kontingentet
er opkrævet, kan vi ikke
ændre det i år. vi er også enig om at beløbet ikke skal hæves.

5.

Der er ingen indkomne forslag til formanden.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Eva (genopstiller ikke), Louise (genopstiller
ikke), Christina (genopstiller)

Suppleanter på genvalg er Tina (genopstiller) og Mathilda (genopstiller)

Christina Primdal bliver genvalgt for 2 ån mere.
Per Pedersen stiller op og valgtfor 2 år
Lene Bøhm Poulsen stiller op og valgt for 2 år.
Derved er bestyrelsen fuldtallig.

7.

Valg af revisor: på valg er per pedersen
Da Per stiller op til bestyrelsen, må han ikke varetage revisor posten.
Vi skal ud at finde en
ny revisor, men iflg. Vedtægterne behøves dette ikke og ske,rnd.. generalforsamlingen.

8.

Forslag til aktiviteter i år.
Fælles spisning - dette er vi enig om snart skal være.

Ølsmagning - Vinsmagning evt. Fra Vinspecialisten
Loppemarked i forsamlingshuset
Spilleaften - hvor borgerne har mulighed for at komme og hygge
Højskolesang - evt. en aften med højskolesang

9.

Evt.

Byudvikling - Per og Martin er i gang med at sætte sig ind i fonde søgning ind.en I
April. vi havde et rigtig fint møde i forsamlingshuset med kommunen og god
opbakning fra byens borgere. Der var mange gode id6er og fælles ønskeifår byens
fremtid.

Da vores hjertestarter skal udskiftes, vil
byens borgere og lokale virksomheder.

vi

søge sponsorater lokalt. Tanken er både

REMA1000 Lucernevej vil gerne sponsorere hele beløbet Stort tak.
Kantstenen ved indkørslen til forsamlingshuset er meget høj efter kantStenen er hævet
under istandsættelse. Kommunen kontaktes.
HA-Byg vil gerne sponsorer lejen af ishuset/opbevaring.
Da elpriserne er steget voldsomt, skal der undersøges hvad andre evt. tager for el ved
udlejning, ellers bliver dette en udgift for foreningen.
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