Generalforsamling, den 15. marts 2017
Valg til ordstyrer:

Jens Østergaard

Referent:

Vivi Jensen

Formandens beretning:

Berit gennemgik de arrangementer og aktiviteter, der havde været i 2016.
Det være sig Ren By, Sommerfest, Juletræ. Rigtig gode arrangementer.
F.eks. var Juletræ rykket til formiddag, som var helt ideelt for alle; især familier
med mindre børn. Gentages i 2017.
Berit kom også med en stor tak for et utroligt godt samarbejde med hhv.
Menighedsrådet og Forsamlingshuset.
Herefter kom Berit meget hurtigt ind på de 3 arbejdsgrupper:
SE NEDENFOR

Regnskab:

Vivi gennemgik regnskabet, eksklusiv Damslund regnskabet; hvilket er helt for
sig selv.
Der er genereret et overskud på kr. 3.154,74. Det har helt klart været
indtægter fra sommerfesten og juletræ.
Hvad medlemsantallet angår, er det næsten status quo, og det er jo bare
dejligt.
Regnskabet blev godkendt.

Cykelsti:

Bølling var til møde i Astrup før jul med bl.a. Ole Kamp. Han er nu informeret
om vores planer. Og i skrivende stund er Bølling på 2. pladsen i ”kampen” om
at kunne komme i betragtning til etableringen af cykelstien!

Damslund:

Asker gav en kort opridsning af finansieringen og frem til nu, hvor projektet er
færdigt. Der er nu en shelter i lunden samt en madpakke hytte, bålsted,
oprensning af søerne, fældning af træer, rydning af stier og meget mere.
Alt sammen med frivillige kræfter fra byen. Uden dem, var vi aldrig kommet i
mål. STOR TAK til alle der deltog!
Indvielse af Damslund: den 20. maj 2017

Forskønnelse:

Der er nu gjort klar ved stadion, til næste trin af forskønnelse her. Gruppen
kontakter bestyrelsen for forsamlingshuset igen, for at finde en
tilfredsstillende løsning med arealet overfor husets indgang.
Gruppens forslag med bord/bænke skal gentænkes.
Toftevej 9: bliver muligvis revet ned i april.
Gruppen holder møde ultimo marts om de kommende arbejdsopgaver.

Arrangementer:

Valg:

Ren By

den 8/4

Sommerfest

den 19/8, kl. 17

Juletræ

den 26/11

Berit, Asker og Martin var på valg og ville godt genopstille. De blev valgt
enstemmigt af forsamlingen. Tillykke.
Ekstern kasserer: Vivi genvalgt – Ekstern revisor: Eva genvalgt.
Revisor suppleant: Jens Østergaard

Div. Fra bestyrelsen:

MobilePay er ved at blive etableret. Forsamlingen var positiv stemt for, at der
godt må anmodes om kontingent via MobilePay, men til arrangementer er det
frivilligt.
Email Alle vil modtage informationer ad denne vej; også selvom man ikke har
været medlem året forinden.
Møde indkaldelser og deslige vil blive mere og mere elektronisk fremover.
Bølling samt to byer mere, er indstillet som forsøgsbyer i forbindelse med
græsslåning. Lige p.t. er det gratis for kommune, idet Jacob Nielsen gør det for
os. Berit er i kontakt med Lotte Finderup fra kommunen og afventer svar fra
hende.
Generalforsamlingen ville godt vide mere om: forsikring af maskinen,
opbevaring, forsikring af bemandingen, bemandingen (mere end 1)
Der bliver arbejdet på, at få et nyt 8-mands mål og hjørneflag samt opkridtning
af fodboldbanen.

Birgitte har sat streger til et redskabsskur på stadion. Det bliver ca. 10 kvm. Og
skal bl.a. være til opbevaring af bolde, kegler, lille puslested med mere.
Grill rist skal udskiftes – Berit taler med Jens fra Wima.
Bestyrelsen har talt om en evt. overdækning af grill stedet. Forsamlingen
mente, at var der overskud, måtte de gerne arbejde videre. Men der blev ikke
besluttet noget.
Input:

Pensionist boligerne på Vinkelvej er misligholdt og skæmmer byen. Det ejes af
en privat person.
Kan bestyrelsen gøre noget, blev der spurgt? Kan Bølling gøre noget?
Vi kunne nedsætte en arbejdsgruppe til det.

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra medlemmer:
Valg af revisor:

Eva Villadsen

Valg af suppleant:
Valg af revisor suppleant:

Jens Østergaard.

Evt.:

Bølling, den 10. marts 2016/vivi

