Generalforsamling i Bølling Sogneforening d. 12. marts 2018
Valg af ordstyrer
Jens Østergaard er valgt til ordstyrer og oplyser, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.
Formandens beretning
Berit Bollerup fremlægger formandens beretning – jf. indbydelsens bagside.
Kommentarer til beretningen
Vima-Jens: Jakobs campingvogn blev flyttet frivilligt fra Toftevej 9-grunden.
Carsten Cæsar: Vær opmærksom på tidsperspektiv og frivilligt arbejde i forbindelse med forsøgsordningen.
Formandens beretning blev vedtaget.
Aflæggelse af regnskab
Kasserer Vivi Jensen fremlægger regnskabet, og det formelle er i orden.
Der er brugt en del midler i 2017, men vi har fået meget for pengene.
Vedr. kontingent havde fire medlemmer betalt forud i 2016, hvorfor der ikke er overensstemmelse mellem
kontingentindtægter og antal medlemmer.
Asker Geyti fremlægger budget for 2018.
Hvis budgettet følges slavisk, vil der blive et overskud på 200 kr.
Kommentarer til beretningen
Vivi Jensen: Er der service med i beløbet på 3000 kr. til plæneklipperen? Berit Bollerup oplyser, at det er
der.
Flere tilstedeværende giver udtryk for, at det ikke er af ond vilje, at de ikke har betalt kontingent i 2017 og
beder om, at sogneforeningen giver påmindelser.
Jens Landting: Hvad dækker forsikringen? BÆB og VMJ oplyser, at det er en ulykkesforsikring for
sogneforeningens medlemmer ved arrangementer samt æble-grunden.
Regnskabet blev godkendt.
Forslag fra bestyrelsen
Forhøjelse af kontingent fra 75 kr. til 100 kr.
Der drøftes, hvad kontingentet er i andre lokale sogneforeninger er og hvad pengene bruges til. Det
oplyses, at kontingentet udelukkende anvendes i Bølling Sogneforening på arrangementer, forsikring,
forskønnelse og plæneklipper m.m.
Forslaget blev vedtaget.
Grøn kile
Erik Skovgaard: God ide.
Myrna Esager: Der kan måske søges midler til nøddebuske fra Vildtforvaltningsordningen?

Plads mellem stadion og forsamlingshus
Fin ide!
Bearbejdning af vestlige indfaldsvej
Jens Landting: Fint – hvordan forestiller I jer det? Bestyrelsen forklarer og fortæller.
Niels-Erik Holk: Hvad gør I ved det østlige indfaldsvej…? Drøftelse af muligheder. Der afventes dom.
Vivi Jensen foreslår, at alle borgere tager kontakt til myndighederne.
Cykelsti
Vi er desværre rykket ned som nr. 4 på kommunens liste.
Natursti
Peter Visgaard: Hvor kommer stien til at lægge? Asker Geyti forklarer.
Vinkelvej 21
Berit Bollerup orienterer om møde med ejer.
Forsøgsordning med plæneklipper
Søren Knudtzen: Hvis man har forslag til anvendelse af timer fra græsslåningspuljen, så lad høre.
Asker Geyti: I år bruges noget af puljen til legepladseftersyn.
Eva Villadsen: Er der styr på plæneklipperforsikringen? Søren Knudtzen: Ja.
Nye mål på stadion
Det gamle mål sælges.
Årets arrangementer
Damslund
Asker Geyti: Opfordrer alle til at deltage i det frivillige arbejde, bl.a. forskønnelse og Damslund. Gruppernes
besætninger er ikke statiske.
Myrna Esager: Forslag om arbejdsdag i Damslund. AG: Håber at der er mange nok til vedligehold på både
stadion og i Damslund til foråret.
Niels-Erik Holk: Hvem står for vedligehold dernede?
Jens Østergaard: Ønske om, at sogneforeningen hyrer en sagkyndig, der kan tage beslutningerne om træer,
da der er forskellige meninger i gruppen.
Berit Bollerup: Bestyrelsen tager hånd om dette på næste møde og udstikker retningslinjer.
Container til haveaffald
Tilbuddet med containeren til haveaffald misbruges til større træer og plastic. Bestyrelsen ser sig nødt til at
fjerne containeren her i foråret.
Jens Landting: Hvad er baggrunden for containeren? Berit Bollerup forklarer.
Der udsendes mail om, at bestyrelsen fjerner containeren foreløbigt.
Forslag fra medlemmer
Myrna Esager spørger, om der kommer en ny mulighed for at sponsere frugttræer.

Valg af bestyrelse og suppleanter
Søren Knudtzen og Birgitte Eybye er genvalgt til bestyrelsen.
Erik Skovgaard er valgt til første suppleant.
Jens Landting er valgt til anden suppleant.
Valg af revisor og –suppleant
Eva Villadsen modtager genvalg som revisor.
Jens Østergaard modtager genvalg som revisorsuppleant.
Evt.
Lisbeth Holk påpeger, at Firkløver ikke kanaliserer penge til Bølling.
Både bestyrelsen og flere medlemmer har haft samme oplevelse.
Carsten Cæsar: Vedr. cykelsti: Den bedste løsning er sti til Faster-stien, anden-bedste er sti til Kildevej. Vedr.
plads: Hvad med chikaner? Asker Geyti: Problemer med afledning af vand. Søren Knudtzen: Skilte.
Vivi Jensen: Behov for rene linjer mellem Rækker Mølle-rådet og Rækker Mølles Sogneforening.
Erik Skovgaard: Vedligehold af hjertestarter, er det sogneforeningens opgave? Ny telefonliste? Berit
Bollerup oplyser, at der er udført vedligehold i 2018. Berit sørger for opdatering af liste.
Jens Østergaard takker for god ro og orden.

