Rynkeby og omegns lokalråd

Generalforsamling 18. september 2018 – Referat

Valg af dirigent
Asta
Det konstateres at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt
Formanden aflægger beretning
Niels aflægger beregning.
Det startede med at der ikke blev valgt en fuld bestyrelse på generalforsamlingen i 2017. Derfor blev der
afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor de sidste 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter blev
valgt.
Der har været flere fællesarrangementer: Juletræstænding, fastelavnsfest og æggejagt. Fællesspisningerne
klarer det rigtigt godt. Der var også fællesspisning til Sankt Hans. Det var en stor succes, men bålet blev
desværre aflyst pga. tørke.
Flagallé har været oppe et par gange. Vi har købt 10 ekstra flag. De kommer op efterhånden som
gravearbejdet bevæger sig igennem byen. Arbejder på mulighed for sponsorflagstang. Flagalléen har sættes
op ved konfirmation, sportsuge og hvis folk lejer den.
Krolfbane har været udfordret af kloakseparering. Kommer op igen til foråret.
Ved sportsugen deltog vi med lille stand.
Rynkeby Fællesrum er tæt på at skydes i gang. Sidst i uge 41 sparkes i gang hvis de sidste penge kommer på
fredag.
Omkring springvand har der også været udfordringer med gravearbejde. Gadekær er renset og springvand er
sat op her i sensommeren.
Udviklingsplan er skudt i gang med et borgermøde, hvor der er valgt en styregruppe.
Landsbyrådet arbejder med landsbypolitik. Der har været afholdt borgermøde til input.
Velkomstkurve til nytilflyttede. Der har været mange kurve i år og folk er glade for det.
Der kom nye regler på persondata området. Vi var det første lokalråd i kommunen der fik styr på persondata
politik.
Hjertestarteren er flyttet fra Spar (De har fået deres egen) og er sat op i Urup.
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Regnskab fremlægges til godkendelse
Aktiver i Alt
kontingent
Fællesspisning
Møder
Øvrige arrangementer
Natur og miljø
Hjertestarter flytning, forsikring og elektroder
Rynkeby Fællesrum
Diverse
I alt

Passiver i Alt
16463.25
19931.25
0
383.25
0
0
39153.48
4814.9
80746.13

Årets resultat
Overført fra regnskab 01-09-2016 til 31-8-2017

46668.76
39929.5

Balance
Saldo på konto
Kassebeholdning
saldo på konto + kasse

82581.04
3897.25
86478.29

fejl i regnskab
Balance

119.97
86598.26

Fællesspisning
Møder
Øvrige arrangementer
Natrur og miljø

Diverse
I alt

17090.25
272.5
1715.26
2636.5
7395.33
2272.23
2695.3
34077.37

Aktiver - passiver

86598.26
86598.26

Diverse udgifter er mest til hjertestarter. Flyttet og forsikring.
Revisor har godkendt det.
Regnskab er godkendt
Valg til bestyrelse
Niels Koefoed og Jan Elgaard er på valg. Modtager begge genvalg. Er begge genvalgt ved en enig forsamling.
Valg af suppleanter
Kim Byrialsen og Rene Milo er på valg. Modtager begge genvalg. Er begge genvalgt ved en enig forsamling.
Valg af bilagskontrollanter/revisorer
Anne Dorte Koefoed og Torben Vangsted er på valg. Modtager begge genvalg. Er begge genvalgt ved en enig
forsamling.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter som hidtil på 100 kr. pr. husstand pr. år.
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Det foreslås at samarbejde med lokalråd og forsamlingshus om opkrævning af kontingent. Vi arbejder videre
på det i det kommende år.
Kontingent på 100 kr om året er godkendt

Indkomne forslag
Ingen

Eventuelt
Seddel fra forsamlingshuset i velkomstkurven.
Borgermøde d. 11. okt kl. 19

Lokalrådet arbejder på at indkøbe et bytte bogskab.

Konstituerende møde blandt bestyrelsens medlemmer:
Formand: Niels Koefoed
Næstformand: Kathrine Schmidt Johnsen
Kassér: Jan Elgaard
Sekretær: Sigrid la Cour Sonne
Bestyrelsesmedlem: Tine Vølund
Referat: Kathrine Schmidt Johnsen
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