Indbydelse til generalforsamling
mandag d.12. marts i Bølling Forsamlingshus
Kl. 18:00
Kl. 19:00

Valgflæsk (stegt flæsk med persillesovs og kartofler - 90 kr. pr. person)
Generalforsamling

Dagsorden
Valg af ordstyrer
Formandens beretning
Aflæggelse af regnskab
Forslag fra bestyrelsen (bl.a. forhøjelse af kontingent)
Forslag fra medlemmer
Valg af bestyrelse og to suppleanter (på valg til bestyrelsen er Søren Knudtzen og 			
Birgitte Eybye, der begge modtager genvalg)
Valg af revisor og suppleant
Evt.		
Der serveres kaffe og the under generalforsamlingen. Øl og vand kan købes.
Bindende tilmelding til spisning til Berit Bollerup på 51 92 03 01 / 97 37 37 79 senest d. 5. marts
2018.
Vel mødt!
Mange hilsner,
Bølling Sogneforening

Formandens beretning 2017
Årets arrangementer
Årets arrangementer var Ren By & Brunch, vedligeholdelsesdag på stadion, sommerfest og juletræstænding. Der var god tilslutning og fin stemning
til alle arrangementer. Tak til alle, der deltog. Som
sædvanlig går overskuddet fra arrangementerne til
at forbedre Bølling Sogn.
Damslund
Lørdag d. 20. maj blev Damslund indviet under festlige former. Sogneforeningen siger stor tak til de frivillige for deres store arbejdsindsats.
Tomme huse
Fredag d. 14. juli fejrede Bølling Sogneforening
nedrivningen af to tomme huse; nemlig Toftevej 5
og 9, med boblevand og småkager. Der var fin tilslutning til det lille event.
Forsøgsordning (plæneklipper)
Sogneforeningen er blevet udvalgt til en forsøgsordning af Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor vi
har indflydelse på forskønnelsesopgaver mod selv
at slå græs.
Nye mål på stadion
Sogneforeningen har de seneste år sparet op til nye
fodboldmål via arrangementer. I efteråret blev opsparingen suppleret med en indsamling. Vi takker
alle bidragsyderne og glæder os over de nye mål.
Genbrugsplads og haveaffald
Genbrugspladsen blev endelig asfalteret til glæde
for brugerne og for gæsterne i Bølling Forsamlingshus.
Vi er glade for, at borgerne benytter sogneforeningens haveaffaldscontainer, men vi vil gerne præcisere, at containeren udelukkende er til haveaffald
og primært er til mindre portioner haveaffald eller for
ældre borgere, som ikke har mulighed for at køre på

genbrugspladsen i Skjern. Hvis disse retningslinjer
ikke bliver overholdt, må vi desværre se os nødsaget til at nedlægge tilbuddet af økonomiske årsager.
Frugtlunden
Træerne trives, og sogneforeningen gør opmærksom på, at alle er velkomne til at spise frugterne.
Det er sogneforeningens plan at lave en fælles
mostdag, når træerne er blevet store og bærer tilstrækkelig frugt.
Sogneforeningens visioner
Tomme grunde
Sogneforeningen arbejder ud fra en helhedsplan
med forskønnelse af Bølling. Toftevej 5 er indtænkt i sammenhæng med frugtlunden og den
grønne trekant, således der skabes en grøn kile.
Toftevej 9 er tilplantet med græs. Den yderste kant
er ikke tilplantet, da kommunen skal justere svinget
af hensyn til landbrugsmaskiner. Sogneforeningen
indskærper, at arealet ikke er til parkering.
Forbindelsen mellem stadion og forsamlingshus
Sogneforeningen har søgt økonomiske midler til
at styrke forbindelsen mellem forsamlingshuset og
stadion og forskønne buskadset. Ansøgningen er
netop blevet mødekommet.
Ældreboligerne på Vinkelvej 21
Sogneforeningen er i dialog med ejeren af ældreboligerne om boligernes fremtidige muligheder.
Cykelsti
Cykelsti-gruppen, Aktiv Faster og Bølling Sogneforening gør deres bedste for at presse Ringkøbing-Skjern Kommune.
Natursti til den grønne korridor
Sogneforeningen arbejder på en stiforbindelse
Den Grønne Korridor.

til

