Referat af generalforsamling tirsdag den 1.februar 2011
Afholdt i Veggerslev præstegård.
Fremmødte 45 i alt.
Til stede fra siddende bestyrelse: Lars H. Sørensen, Preben Andersen, Jan Heyn,
Niels Poulsen, Kirsten Beck- Nielsen.
1. Valg af dirigent: Ole Jensen
2. Formandens beretning. Til slut om økonomien, der er meget dårlig efter de
mange uheld på det seneste, som betyder, at der er ubetalte regninger for 22.000kr.
Borgerforeningen kan ikke låne penge i banken uden personlig kaution.
3. Regnskab fremlagt. Ingen indvendinger.
4. Fastsættelse af kontingent: Under indtryk af situationen foreslog bestyrelsen en
kontingentforhøjelse.
Husstand: 200kr, enlige: 100kr
Forslag fra salen om at sætte kontingentet kraftigt op og få de ubetalte regninger ud af
verden. Dette kan imidlertid afføde mindre medlemstal, så forsamlingen enedes om at
sætte kontingentet således:
Husstand: 250kr, enlige 125kr. Desuden ”åben kasse” for de medlemmer, der vil give
mere, når vi er rundt med kontingentopkrævningen.
5. Valg til bestyrelsen: Skriftlig afstemning foretaget blandt de opstillede.
Opstillede:
Jacob Tinghede, nyvalg
Jan Stevnhoved, nyvalg
Kirsten Beck- Nielsen, genvalg
Lars H. Sørensen, 1.suppleant
Janine kannegaard, 2.suppleant
Ikke på valg: Niels Poulsen, Jan Heyn, Preben Andersen, Birgit Østergaard
6. Valg af revisor. Ikke andre forslag og begge modtog genvalg.
Revisor: Niels Sørensen
Suppleant: Lise Rasmussen
7. Ingen indkomne forslag.
9. Eventuelt. Intet.
8. Efter branden: Lars og Niels gav kort orientering om forsikring mm. som oplæg
til fri debat om fremtiden for forsamlingshuset. ”Lokalavisen” vil følge vores
udvikling. Niels pointerede, at der ikke denne aften skulle besluttes noget endeligt;
men at bestyrelsen ville lytte meget til ønsker, forslag og stemningen i det hele taget
til, om hvor vidt vi skal have et forsamlingshus -og i fald, om der er bred vilje til at
være aktive nu og fremover. Dette blev kraftigt understreget, da det i flere år har
været vanskeligt at skaffe folk med lyst til at gøre en forskel.
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Fri snak over kaffen og derefter forslag og ide`fremlæggelse.
ca. 90% af de fremmødte tilkendegav ved håndsoprækning at ville yde en indsats i
fremtiden. Der viste sig en alt overvejende ønske om, at Veggerslev skal have et
forsamlingshus.
Bent H. fortalte om miljøloven i forhold til asbest rydning og forsikringen og desuden
om byggetilladelse, der skal søges om. Bent stillede sin ekspertise til rådighed for
byggeudvalget.
Ejendomsretslige problemer i forhold til ejerskab af huset blev bragt på bane. Ole J.
vil være behjælpelig.
Rigtig mange ønskede sig, at huset havde en bedre placering med p-plads og
legepladsmulighed. Det vil være absolut mere attraktivt for børnefamilier og desuden
for udlejning. Flere ideer blev bragt på bane for at klare den sag:
 Muligt køb eller leje af mere jord.
 Evt. bygge et helt andet sted.
 Husets placering på grunden ændres.
 Samme grundareal
 Legerum i overetage.
 Hvis det er for dyrt nu, så bygge det vi kan og håbe på køb af jord senere.
 Kan vi få ideer fra sammenslutningen af forsamlingshuse?
Hvad har vi reelt råd til, når det kommer til stykket? Hvordan skaffer vi penge:
 En form for aktier fra borgerne.
 Søge fonde.
Der blev snakket en del om, hvordan man kan bringe børn sammen i byen. Efter år
med få børn, kan der nu tælles ca. 23 børn. Kan vi tromme dem sammen til noget?
Tidlige var det juletræsfest, hvor 4 familier fra år til år blev valgt til at lave
arrangement det kommende år. Desuden fastelavn.
Følgende udvalg blev nedsat. Det blev besluttet, at min. en fra bestyrelsen skal være
med i hver t udvalg, som sikrer, at det hele bindes sammen.
1. FONDSØGNING: Janine Kannegaard, Kirsten Højgaard
2. BYGGEUDVALG: Niels Poulsen Lars Sørensen, Preben Andersen, Ole
Jensen, Bent Højgaard(særligt byggeansøgninger og kontakt til kommunen)
3. INDSAMLING:
4. VEGGERSLEVS BØRN: Jacob Tinghede, Janine Kannegaard, Pia ladefoged,
Vilhelm Bilde Pedersen
5. EJERSKABSFORHOLD OG NYE VEDTÆGTER.
(Orden i paragrafferne-udvalg): Ole Jensen, Niels Poulsen
Når der foreligger en byggeskitse indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Senere kan man tilmelde sig konkrete opgaver til den daglige drift af huset såsom
rengøring og vedligeholdelse. Præcis som tidligere år. Listen består.
Niels laver dagsorden til næste bestyrelsesmøde, som er
onsdag den 9. februar kl. 19 hos Niels. Suppleanter møder også.
Referent: Kirsten B.
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