Nyker Borgerforening

Nyker d. 25 marts 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 25 marts 2015 i Nyker forsamlingshus.
Fremmødte:
Der var mødt 25 borgere op til generalforsamlingen + bestyrelsen.
1.

Generalforsamlingen åbnes.
Efter fællesspisningen blev generalforsamlingen åbnet af Jørgen Hammer og vi sang
"Snart går våren gennem Nyker"

2.

Valg af dirigent.
Formanden foreslog Svend-Erik Sørensen,der modtog hvervet uden modkandidater.
Dirigenten fastslog derefter,at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jfr. Vedtægterne

3.

Valg af stemmetællere.
Torben Severinsen og Svend Møller blev af dirigenten "valgt" som stemmetællere.

4.

Formandens beretning.
Formanden oplæste beretningen og knyttede hen ad vejen supplerende kommentarer til
enkelte punkter.
Svend-Erik Sørensen spurgte til valgforordnede og om man når man nu kunne stille op med
valgforordnene til valgstederne så ikke også igen kunne få et valgsted i Nyker.
Men alt matriale til at etablere et valglokale,bokse m.m. er væk ,så det kan ikke lade
sig gøre.
Svend-Erik gjorde også opmærksom på at vores cykelsti mod Rønne var i meget dårlig
stand.
Borgerforeningen vil rette henvendelse til kommunen.Svend-erik blev bedt om at
registrere hvor huller var.
Der savnes også en webmarster til vores hjemmeside "www.nyker.dk"
Herefter blev beretningen godkendt af forsamlingen.

5.

Revideret regnskab forelægges.
Marianne Schmeltzer oplæste regnskabet .Regnskabet viste et underskud på 9274,67 kr
Regnskabet for etablering af Multiaktivitetspladsen var ikke færdigt revideret,
så det var ikke vedlagt og kunne derfor ikke fremlægges.
Da det ingen betydning har for det regnskab der skal indsendes til kommunen,
godkendes regnskabet.

6.

Indkomne forslag.
Der var inger indkomne forslag.

7.

Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens indstilling om uændret kontingent blev vedtaget,og er herefter fortsat

75,00 kr for enkelt personer,og 125,00 kr. for en husstand.

8.

Valg til bestyrelsen.

9.

Valg af 2 bestyrelsessupleanter.
På valg er:
Kurt Jespersen
Trine Køhlert
Begge blev genvalgt.Kurt som 1. suppleant og Trine som 2. suppleant.

10.

Valg af 2 revisorer.

Kim KockHansen
Marianne Scchmeltzer
Lene Jespersen
Marianne Schmeltzer ønsker ikke genvalg.
Kim Kock-Hansen og Lene Jespersen blev genvalgt
Birgitte Sommersted Larsen blev af bestyrelsen foreslået som bestyrelsesmedlem.
Birgitte blev valgt uden modkandidat.
Mai-Britt Kruckow ønskede at træde ud af bestyrelsen selv om hun ikke var på valg.
Da ingen af suppleanterne ønskede at træde ind i bestyrelsen,blev der foreslået
at Christine Munch Hansen kom ind i bestyrelsen.Det blev hermed vedtaget.
På valg er:

Frede
Christiansen
Per Munch
Begge blev valgt uden modkandidater
På valg er:

11.

Valg af revisorsuppleant.
På valg er:
Chresten Søborg-Madsen
Chresten blev genvalgt uden modkandidat.

12.

Eventuelt.
Der var ingen der havde noget at sige under eventuelt.
Herefter lukkede Jørgen Hammer generalforsamlingen af med at takke
Marianne Schmeltzer og Mai-Britt Kruckow for deres arbejde i bestyrelsen.
Marianne for det store arbejde hun har lagt i at få vores Halloween op at stå og Mai-Britt
for at have været primos motor for vores æbleskivebod til Store Legedag.
Vi kommer til at savne den i bestyrelsen,men er dog glade for at vi har fået
nogle nye unge friske krafter ind i bestyrelsen.
Herefter blev generalforsamlingen ophævet.

Efter generalforsamlingen blev vi præsenteret for Lokal Udviklingsplan for Nyker.
6 fra arbejdsgruppen ,Jane Andersen,Solvej Simonsen.Claus Marcussen,Frank Bech
Kim Kock-Hansen og Jørgen Hammer fremlagde det resultat de var kommet frem til.
Det blev taget godt imod og forsamlingen godkendte at arbejdsgruppen gik videre
arbejdet.
Herefter blev aftenens program afsluttet.
Referent :

Lene Jespersen

