Generalforsamling, den 9. marts 2016
Valg til ordstyrer:

Berit Bollerup

Referent:

Vivi Jensen

Formandens beretning:

Berit gennemgik de arrangementer og aktiviteter, der havde været i 2015.
Det være sig Ren By & Brunch, sommerfest og juletræstænding.
Der havde været godt med opbakning til de forskellige arrangementer, på nær
nok sommerfesten. Derfor vil man i 2016 vende tilbage til at afholde
sommerfest den 2. lørdag i august. Så må vi se, om det ændre på deltagere
antallet.
Alt i alt en positiv opbakning og deltagelse fra byen.
Berit kom også kort ind på de tre arbejdsgrupper, der er etableret under
Sogneforeningen: Damslund, Cykelsti og Forskønnelse. Mere om det i referatet
længere nede.
Beretningen blev godkendt.

Regnskab:

Godkendt og i orden, 15.644,93 kr. på foreningens konto. Et lille indhak i
egenkapitalen på kr. 2.258,62. Men hæderligt.
Medlemmer i 2015: 103; hvilket er utrolig flot.

Forslag fra bestyrelsen:

Ingen forslag fra bestyrelsen.

Forslag fra medlemmer:

Der var ikke indkommet deciderede forslag. Men på generalforsamlingen blev
foreslået, at der sættes en tidsfrist for indbetaling af kontingent.
Det blev også foreslået ,at rette henvendelse til kommunen om forlængelse af
autoværn ved Damslund, nu de beskyttende træer er væk, nye mål på stadion
og en bedre hældning på bumpene, så der ikke står vand når det regner.

Nedrivningspulje:

Det forlyder, at Toftevej nr. hhv. 9 og 5, står til nedrivning. Vi imødeser dette
indenfor det kommende år.

Valg:

Martin Sørensen og Birgitte Tanderup Eybye er på valg. Martin stiller ikke op
igen, mens Birgitte modtager genvalg.
Birgitte blev genvalgt. Søren Knudtzen blev valg ind i stedet for Martin
Sørensen.

Valg af revisor:

Eva Villadsen

Valg af suppleant:

Erik Skovgaard.

Valg af revisor suppleant:

Jens Østergaard.

Evt.:

I.A.

Efter den ordinære generalforsamling, havde Asker information om de arbejdsgrupper, der allerede er
aktive:
Damslund: her er der optimisme og godt humør. Gruppen har fået tilsagn om kr. 184.000,- til projektet.
Projektet indeholder oprensning af søer, opstilling af shelter og madpakkehytte samt informations tavle og
bålsted. Damslund skal fremstå som et attraktivt og grønt sted, man gerne tager til.
Det forventes, at Damslund står færdig inden udgangen af 2016, med de planer der er for nuværende.
Georg Lauridsen er tovholder.
Cykelsti: gruppens arbejde er ikke så synligt, fordi det er en igangværende proces og dialog med
kommunen. Vi kan, måske høste godt af, Fasters ihærdighed. Og lige nu, er videreførelsen af cykelstien fra
Faster mod Skjern på en 4. plads på Teknik og Miljø Gruppens plan.
Carsten Dahl er tovholder.
Forskønnelse: gruppen har været medvirkende til, at byen har fået nyt asfalt, et cykelskur ved
busholdepladsen og at genbrugspladsen ser mere ryddeligt ud, med de nye molokker.
Søren og Vivi er tovholdere.
Forsamlingen havde gruppediskussioner om evt. andre tiltag og ønsker. Og ikke mindst, om der var nogle
der brændte for at være med. Det gav en god snak og flere frivillige.
Bl.a. kunne man forestille sig, at i forbindelse med Ren By og Brunch, at der blev opstillet mere konkrete
mål for dagen og man kunne melde sig til, der hvor man syntes og kunne gøre en forskel. På den måde
kunne byen forhåbentlig få etableret en mere struktureret måde at få hjælp på til opgaverne i by og sogn.
Bølling, den 10. marts 2016/vivi

