Nyker Borgerforening

Nyker d. 24 marts 2013

Referat fra generalforsamlingen d. 20. marts 2013 på Nyker forsamlingshus.
Fremmødte:
27 borgere + bestyrelsen dog måtte Marianne Schmeltzer og Mai-Britt Kruckow melde afbud på
grund af snevejret.

Før generalforsamlingen:
Jørgen Hammer bød velkommen til fællesspisningen kl. 18.00

1. Generalforsamlingen åbnes:
Efter fællesspisningen blev generalforsamlingen åbnet af formanden Jørgen Hammer,
hvorefter man sang aftenens sang (Snart går våren gennem Nyker).

2. Valg af dirigent:
Formanden foreslog Jørgen Grønnegård, der påtog sig hvervet uden modkandidater.
Dirigenten fastslog derefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jfr. vedtægterne.

3. Valg af 2 stemmetællere:
Jens bager og Ole Tholstrup blev af dirigenten ”valgt” som stemmetællere.

4. Formandens beretning:
Formanden oplæste beretningen, der var forhåndsuddelt til alle deltagere og knyttede ad
vejen supplerende kommentarer til enkelte punkter. Det var ingen bemærkninger til
beretningen som herefter blev godkendt.

5. Revideret regnskab forelægges:
Da kasserer Marianne Schmeltzer var sneet inde påtog Frank Bech, som tidligere
kasserer, sig hvervet at oplæse regnskabet. Regnskabet viste et beskedent overskud på
2.442,83 kr. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

6. Indkomne forslag:
Jørgen Hammer forelagde kommunens udspil om at gøre helårshuse til flexboliger, og
ønskede at høre forsamlingens mening om dette. Alle de fremmødte synes at det måske
kunne være en god ide, dog mente Frede Christiansen at der måske skulle være en
klausul på vedligeholdelse af egendommen. Nyker har et par ejendomme der har stået
tomme i et stykke tid, som kunne komme i betragtning. Bestyrelsen fik fuldmagt til at
arbejde videre med det, når kommunen kommer med det endelige forslag.

7. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsens indstilling om uændret kontingent blev vedtaget og er herefter fortsat 75,00
kr. for enkeltpersoner og 125,00 kr. for husstande.

8. Valg til bestyrelsen:

På valg er : Lene Jespersen, Kim Koch-Hansen, Marianne Schmeltzer.
Alle blev genvalgt uden modkandidater.

9. Valg af 2 bestyrelses suppleanter:
På valg er : Frank Bech, Kurt Jespersen.
Kurt Jespersen blev genvalgt, men da Frank Bech ikke ønskede genvalg, og der ikke i
forsamlingen kunne findes en afløser, fik bestyrelsen fuldmagt til at selv finde en ny
suppleant.

10. Valg af 2 revisorer:
På valg er : Frede Christiansen, Per Munch.
Begge blev genvalgt uden modkandidater.

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

12. Eventuelt:
Frede Christiansen sagde tak for hjælpen til at oprette en Datastue i Nyker. Tak til
Marianne Schmeltzer for hjælpen til at få sendt ansøgninger til Fonde. Pensionisterne har
sagt ja til at hjælpe til i den nye børneklub om onsdagen til gengæld for at låne lokaler til
Datastuen. Datastuen har fået tilskud fra Nordea fonden på 5000,00 kr.
Her efter rejste Niels Koefoed-Holm sig for at sige et par ord til Jørgen Hammer, der på
generalforsamlingen havde 25 års jubilæum i bestyrelsen, heraf de sidste 12 år som
formand. Niels fortalte om de mange tiltag som Jørgen har forsøgt gennemført gennem
årene. Ikke alle med lige stor succes. Herefter fik Jørgen overrakt et par flasker vin.
Herefter blev generalforsamlingen ophævet.
Efter generalforsamlingen blev der budt på kaffe og da oplægsholder Inge Munch var
sneet inde og ikke kunne komme, gik vi hurtigt videre til Bjarne Kures underholdning.
Bjarne underholdt med smagsprøver på hans nye ”En Mands Sjov”
Der blev grinet og sunget med. Det var en rigtig god og sjov afslutning på
generalforsamlingen.

Referent Lene Jespersen

