Nyker Borgerforening

Nyker d. 20.marts 2014

Referat fra generalforsamlingen d. 19. marts 2014 i Nyker Forsamlingshus.
Fremmødte:
Der var mødt 34 borgere op til generalforsamlingen + bestyrelsen.

1. Generalforsamlingen åbnes
Efter fællesspisningen blev generalforsamlingen åbnet af Jørgen Hammer.
2. Valg af dirigent
Formanden foreslog Torben Severinsen der modtog hvervet uden modkandidater. Dirigenten
fastslog derefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jfr. vedtægterne.
3. Valg af 2 stemmetællere
Ole Tholstrup og Kåre Hansen blev af dirigenten ”valgt ”som stemmetællere.
4. Formandens beretning
Formanden oplæste beretningen, der var forhåndsuddelt til alle deltagere og knyttede hen ad
vejen supplerende kommentarer til enkelte punkter. Der var ingen bemærkninger til
beretningen, som herefter blev godkendt.
5. Revideret regnskab forelægges
Marianne Schmeltzer oplæste regnskabet. Regnskabet viste et fint overskud på
10.635,08 kr..Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
6. Indkomne forslag
Bestyrelsen er tidligere kommet med et forslag om et stisystem uden/rundt om Nyker i
forbindelse med, at der var mulighed for at få del i områdefornyelsesmidler. Det blev et afslag
men bestyrelsen foreslog nu i samråd med Fællesrådet at vi skulle prøve at undersøge
mulighederne for at etablere det første stykke fra grusvejen ved Bornglas bag om Brugsen og
Nyker brødfabrik frem til Præstegårds dammen og Ellebyvej. Der kom nogen spørgsmål om stiens
bredde, den fremtidige vedligeholdelse og økonomien. Da det hele er på undersøgelses-stadiet
lige nu, er der ikke taget stilling dertil endnu. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe med
deltagere fra de der vil være berørt af beliggenheden, det vil sige LokalBrugsen og
Ny Kirke/menighedsrådet og borgerforeningen. Ikke alle generalforsamlingsdeltagere var lige
positive. Der blev derfor foretaget en afstemning om borgerforeningen skulle involvere sig i
stiprojektet.Der var 21 for og 13 imod, og på baggrund af resultatet af afstemningen, vil
bestyrelsen arbejde videre med projektet.
7. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens indstilling om uændret kontingent blev vedtaget og er herefter fortsat 75,oo kr. for
enkeltpersoner og 125,00 kr. for en husstand.

8. Valg til bestyrelsen.
På valg er. Mai-britt Kruckow, Niels Koefoed-Holm, Jørn O. Kjøller, Jørgen Hammer.
Alle blev genvalgt uden modkandidater.

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
På valg er: Kurt Jespersen
Kurt blev genvalgt og Trine Kjøller blev valgt som 2. 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:
Der var stor ros til Store legedag . Den ville Jørn Mogensen tage med sig til N.I.F. Der kom også en opfordring
fra Jørgen Hammer om at støtte op om vores Brugs. For at ikke vi skal miste vores brugs i byen kræver det
kun, at alle husstande i byen handler for bare 100,00 kr. mere i Brugsen om ugen. Det lyder ikke af så meget,
men vil være nok til at der kan komme overskud i kassen i brugsen. Formanden kunne endelig citere en
artikel, hvor ejendomsmæglerne beskrev, hvordan byer, der mister deres dagligvarebutik, må forvente et
fald i huspriserne på ca. 10 %. Det er nok værd at være opmærksom på.

Herefter blev generalforsamlingen ophævet.
Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe og kage. Herefter kom Lilian Hjorth-Westh og
underholdt med ”humor med holdning” Et fornøjeligt indslag, hvor der blev trukket på smilebåndet og
grinet højt. Det var en rigtig god afslutning på generalforsamlingen.

Referent: Lene Jespersen

