Rynkeby og Omegns Lokalråd
Referat generalforsamling 17/9-2015
Dagsorden godkendt
Valg af dirigent
Kurt Hansen, Kirsebærhaven foreslået af bestyrelsen, enstemmigt valgt
Takkede for valget og konstaterede at GF er indkaldt i rette tid.
Formandens beretning
Heidi Hass Madsen talte om året der er gået og fokuserede på at fortælle om, hvilke opgaver der ville
komme i nær fremtid og hvorfor det var så vigtigt at bakke op om initiativerne i sit lokalsamfund.
Spørgsmål til beretningen blev besvaret
Regnskab
Regnskabet fremlagt og godkendt
Foreningen ejer for nuværende to æresporte, lyskæder, kasse med hobbyartikler. Det blev besluttet at
bestyrelsen må tale om at udleje effekterne.
Indkomne forslag
Vedtægtsændringer til §1, 3 og 4 blev godkendt således at virksomheder og foreninger ikke længere kan
købe medlemskaber i Rynkeby og Omegns Lokalråd.
Virksomheder vil i det kommende år få tilbudt annonceringsplads og foreninger vil alle blive nævnt på
hjemmeside som public service
Valg
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og bilagskontrollanter
På valg:
Lena Hass – modtager genvalg
Lilla Palmquist – modtager ikke genvalg
2 ledige suppleantpladser
2 bilagskontrollanter – begge modtager genvalg
Lena Hass og Ulla Hansen valgt som bestyrelsesmedlemmer
Torben Vangsted og Leif Poulsen valgt som suppleanter
Torben Vangsted og Anne Dorthe Koefoed genvalgt som bilagskontrollanter
Mona Larsen valgt som bilagskontrollantsuppleant
Der var en del debat omkring bestyrelse. Formand og kasserer burde vælges på GF og ikke konstituere sig
selv. Men det kan være et problem, hvis begge går eller bliver fravalgt samtidigt
Forslag fra forsamlingen er, at vi bibeholder at vi konstituerer os selv.
Men på sigt burde man måske komme til det resultat, at vi vælger bestyrelsen.
Kurt Hansen foreslår vi lader det stå åbent og lader bestyrelsen komme med forslag på senere
generalforsamling.

Fastsættelse af kontingent.
Formanden foreslår at vi bibeholder de 100 kr. Det blev vedtaget.
Eventuelt:
Jan Elgaard fortalte om separering af kloakledning i Mesterrækken, Bygaden osv.
Forslag til arrangement. Samarbejde med lokalt ølbryggeri
Hjælpere til arrangementer søges
Lilla Palmquist får udleveret gave og der takkes for godt arbejde
Hun fortalte at næste fællesspisning er 6/1 2016.
Loppemarkedet var en succes. Men det kunne være større hvis man lavede det samtidig med byfesten. Dette
tages op ved næste aktivitetsudvalgsmøde.

