Referat af generalforsamling
i Brøndum Hvidbjerg Borgerforening
søndag den 19. marts 2017
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Erik Boll.
Referent: Heidi Skov Faaborg.
Generalforsamlingen er varslet korrekt og annonceret på både hjemmeside og i
avisen.
2. Formandens beretning
Da formand Marlene Rasmussen ikke er til stede, fremlægges årsberetningen af
næstformand Kristian Ibsen:
Borgerforeningen har i 2016 arbejdet tæt sammen med idrætsforeningen. Der er i
årets løb afholdt en lang række arrangementer: Fastelavnsfest, Sankt Hans fest,
Stafet for livet, Camp Hvidbjerg med byfest - i år med kagekonkurrence og
gadefodbold, Tour de Hvidbjerg, madlavning for mænd, pilates, hockey,
fællesspisninger, julebingo og juletræsfest. Herudover har der været aktiviteter i
den lokalhistoriske gruppe, i mandagsklubben og udkantskvinderne. Desuden har
aktivitetshusudvalget lagt et stort stykke arbejde i etablering af aktivitetshuset. I
bestyrelsen ser vi frem til et spændende 2017 med ny cykelsti og forhåbentlig nye
fysiske rammer til de mange aktiviteter.
Tilføjelse: I borgerforeningens regi er der også stenhuggerkursus v/Steen Reinholdt.
Beretningen godkendes.
3. Godkendelse af regnskab
Regnskabet gennemgås kort. Allan Dahl Laugesen har søgt pulje til grusgraven og
fået bevilget 12.500 kr. hertil. Tour de Hvidbjerg gav overskud.
Regnskab godkendes.
4. Behandling af indkomne forslag
Indvielse af cykelsti: Steen Reinholdt, formand i grundejerforeningen på
Vikingebakken, har taget kontakt til Jens Dalby, kontaktperson for grundsalg i Skive
kommune, for i samarbejde med ham evt. at promovere byggegrundene på
Vikingebakken i forbindelse med indvielse af cykelsti. Der er generelt mange gode
ideer til indvielse af cykelsti, borgerforeningens bestyrelse tager med på næste
møde, om der skal nedsættes en arbejdsgruppe. Der tales om at lave indvielse af
cykelsti i forbindelse med byfesten 24. juni. Jacob Rytter er med til at arrangere
byfesten.
5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
Godkendes, kontingent uændret.
6. Valg til bestyrelsen
Heidi Skov Faaborg og Marlene Rasmussen er på valg, Heidi ønsker ikke at
genopstille, Marlene vil gerne, medmindre andre ønsker pladsen. Margit Madsen
vælges ind i stedet for Heidi, Marlene genvælges.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
1. suppleant: Gudrun Rytter.
2. suppleant: Heidi Skov Faaborg.
3. suppleant: Anders Rask.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Peter Dahl.
Revisorsuppleant: Maja Løndal.
9. Eventuelt
Det grusgraven fungerer rigtig godt med bommen i grusgraven, det ville dog være
en god idé med en vendeplads foran bommen.
Danmarks Naturfredningsforening afholder affaldsindsamling i vores område 2.
april. Gåklubben opstartet af Helle Høvenhoff har aftalt, at de den sidste søndag i
måneden tager poser med rundt og samler affald. De mødes i øvrigt hver onsdag og
søndag kl. 16.30 ved Hvidbjerg børnehave.
Menighedsrådet v/Arne Hougesen: Annoncen i avisen bliver anderledes. Der kan
annonceres på infotavlen i grusgraven, på Brøndum Hvidbjergs borgerforenings
hjemmeside og facebook. Foldere ligger i kirken.
Vi har en infostander, som før stod hos Smeden i Hvidbjerg. Hvor kan den stilles
op? Evt. ved busskuret i Rettrup, evt. ved flaskecontaineren ved børnehaven? Tages
med som punkt til bestyrelsesmøde.
Adgangskontrol til skolen: Jacob Rytter fortæller, at der er sat en controller op, som
kan læse en id-brik. Det juridiske heromkring er ikke på plads, bestyrelsen tager sig
heraf. Der skal udfyldes en kontrakt, når man erhverver sig en id-brik. Overveje om
det kræver medlemskab af borgerforeningen for at kunne købe en id-brik.
Bookingsystem er undervejs.
Anders Rask fortæller om status på Aktivitetshuset. 20. marts holder
aktivitetshusudvalget møde omkring økonomien.

