Indbydelse til generalforsamling
onsdag d.13. marts i Bølling Forsamlingshus
Kl. 18:00
Kl. 19:00

Valgflæsk (stegt flæsk med persillesovs og kartofler - 110 kr. pr. person)
Generalforsamling

Dagsorden
Valg af ordstyrer
Formandens beretning
Aflæggelse af regnskab
Forslag fra bestyrelsen
Forslag fra medlemmer
Valg af bestyrelse og to suppleanter (på valg til bestyrelsen er Berit Bollerup, Martin Jensen og
Asker Geyti. Berit og Martin modtager begge genvalg, mens Asker Geyti ikke ønsker 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
2019.
Mange hilsner,
Bølling Sogneforening
Et evt. overskud går til sogneforeningens aktiviteter

Formandens beretning 201 B.
De 3 aktivitetsorupper under sooneforeninqen:

Damslundgruppen har fået malet madpakkehuset og det ene shelters. Gruppen har lavet en
vagtordning med hensyn til, at tømme skraldespanden. Derudover har de fældet træerne omkring
madpakkehuset og det ene shelters, så lysindfaldet blev bedre.
Projektgruppen omkring byen vil arbejde videre med forskønnelse/forbedringer af byen i de
kommende år. Gruppen har fået pladsen foran Bølling Forsamlingshus forskønnet med fliser og
bøgepur fra Birgittes ansøgning af de resterende VE-midler og Martin Jensen vil snarest muligt få
sat bord-bænkesæt op, samt ståbord. Gruppen vil stadigvæk lægge fokus på indfaldsvejene
omkring flagstængerne og ved Toftevej/ Bavnehøj svinget, hvor vi gerne vil have refleksskiltet
fjernet og i stedet for få plantet bøgetræer og bøgepur. Tillige er missionshuset næsten blevet
ryddet op, det er kun bilerne, der mangler at blive fjernet. Det er boets advokat der har sørget for
oprydningen og sogneforeningen har fået den på nedrivningslisten ved kommunen. Ved Lisenborgvej vil hjørnet alligevel ikke blive udvidet, så kommunen vil snarest mulig planerer grunden og
så græs i det sidste stykke.
Birgitte har ansøgt om midler fra puljen "Nyt liv til tomme arealer" og økonomiudvalget besluttede
heldigvis, at Bølling sogneforening skulle modtage 75.000 kr. for det bedste forslag. Så pengene
sogneforeningen fik, vil blive brugt på stadion, hvor Søren har ansøgt om landzonetilladelse og
byggetilladelse, så sogneforeningen kan få bygget et skur på stadion. Samt at Toftevej 5 vil blive
beplantet med nøddebuske/træer. Toftevej 9 grunden bliver ikke beplantet, fordi den er sat til salg.
Bølling stadion har også fået sponsoreret en ny grillrist af Wima/Solus A/S - altså Jens Jensen.
Cykelstigruppen arbejder ufortrødent videre. De besluttede at flage på halv 6n dag for, at
markere at det er 30 år siden, at Bølling første gang begyndte at ansøge om en cykelsti. Denne
event fik stor omtale i diverse medier. De er i konstant dialog med kommunen, så vores projekt
ikke bliver skubbet bagerst i køen. Lodsejerne har alle givet deres tilsagn til projektet (afgivet
jorden) og har sat deres underskrift. Vi er nu kommet i den situation, at lodsejernes tilsagn snart
bliver forældet (2019), men til sogneforeningens store glæde drøfter kommunen i øjeblikket en
udvidelse af Arnborgvej. Dette medfører at kommunen i skrivende stund er ved, at skitsere på et
samlet projekt med sideudvidelse og cykelsti eller, at der kun skal anlægges en cykelsti. I hører
nærmere, når sogneforeningen ved mere om projektet.
Arranoementer:

Ren by og brunch var igen en succes i 2018 og vi gentager den i år på datoen den 4. maj kl 9.00,
så husk at møde op ved Bølling M.C. Klub. Der vil være gribetænger til ruterne og en overraskelse
til alle, samt frokost kl. 1'1.00.

Vedligeholdelsesdagen gik virkelig godt. Der blev luet, klippet og hakket på livet løs.12019 vil vi
igen afholde en sådan dag. I vilfå en indbydelse, nårtiden nærmer sig.

Skuret: I 2019 vil Bølling sogneforening indbyde til en frivillighedsdag, hvor alle dem med snilde
fingre indenfor håndværk og bagværk er hjertelig velkomne. I får snarest muligt en indbydelse.
Sommerfesten 2018 var rigtig hyggelig, men for få mennesker deltog på grund af det dårlige vejr.
"Danmark dejligst" arrangementet deltog Bølling sogneforening også i på Bundsbæk Mølle.
Eventen blev afholdt af kommunen og sogneforeningen havde 8 frivillige med, så tusind tak tiljer.

Juletræstændingen 2018 var igen en glædelig tilbagevendende begivenhed. Vi havde igen i år et
fortrinligt samarbejde med både menighedsrådet og bestyrelsen for Bølling Forsamlingshus. Vi har
dog drøftet alternative ændringer til arrangementet i 2019, men det vil I høre nærmere om, når
adventstiden kommer.
Tiltaq der er qennemført i 2018:
Forsøgslandsby mht. slåmaskine på stadion, grundene på Toftevej 5 og 9, samt æbletræsgrunden
på Vinkelvej.
Mobile Pay til alle arrangementer.

2 nye 7 mands fodboldmå|, 1 kridtmaskine og 4 hjørneflag.
Lukning af have-containeren på ubestemt tid.
Evt.:

26 timer fra kommunen "Vej og Park", hvad skal de bruges til?

Referat fra Generalforsamling den 13. marts 2019
Spisning
Generalforsamlingen blev holdt i Bølling Forsamlingshus. Aftenen startede med stegt flæsk
og persillesovs. Der deltog 20 til spisning og 29 til selve generalforsamlingen
Valg af ordstyrer
Søren Knudtzen / Jens Sørensen blev valgt som ordstyrer.
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
Formandens beretning
Formandens beretning er vedlagt. Beretningen blev godtaget.
Aflæggelse af regnskab
Regnskab er vedlagt. Resultatet er et overskud på 182,58 kr. Budget for 2018 var et
overskud på 200 kr. Regnskabet blev godkendt.
Erik Skovgaard gav udtryk for, at det er i orden at tage lidt større brugerbidrag ved
aktiviteter, men pas på med at hæve prisen for børn – det kan løbe op, hvis der er flere børn.
Uden for Sogneforeningens regnskab er der opnået tilskud fra LAG på kr. 66.243 incl. moms
til forskønnelse mellem stadion og forsamlingshus. Bevillingen betales direkte af
Kommunen.
Forslag fra Bestyrelsen
Bestyrelsen rejste spørgsmålene:
Er der nogen der vil deltage i bygning af skur?
Hvordan anvendes de timer vi har ekstra fra kommunen fordi vi har overtaget græsklipning –
26 timer?
Emnerne blev diskuteret i bred form under eventuelt.
Forslag fra medlemmer
Der var ikke indkommet forslag, men under mødet blev følgende foreslået:
Beplantning ved den fugtige lavning på Østerbyvej. Kan der etableres en sø?
Myrna: Plant rhododendron.
Berit redegjorde for “skuret” der bygges på stadion – er der ønsker:
Martin spurgte forsamlingen om der ville være interesse i at lave et arrangement i
forsamlingshuset med on-line foredrag. Aarhus Universitet udbyder en serie videnskabelige
foredrag. De er gratis streame, men der vil nok være lidt brugerbetaling til forsamlingshuset,
hvis det skal holdes der.
Myrna: Lad os prøve, men det bliver svært.

Erik: Arranger en udflugt. Det blev gjort for flere år siden, men måske er tiden moden igen?
Valg af bestyrelse og to suppleanter
På valg er Berit Bollerup, Martin Jensen og Asker Geyti. Berit og Martin modtager genvalg,
mens Asker ikke ønsker genvalg.
Berit Bollerup og Martin Jensen blev genvalgt, mens Heidi Larsen, Baunehøj 2, blev nyvalgt
til bestyrelsen.
Som suppleanter blev Erik Skovgaard og Jens Landting genvalgt som henholdsvis første og
anden suppleant.
Valg af revisor og suppleant
Eva Villadsen modtager genvalg som revisor.
Jens Østergaard modtager genvalg som revisorsuppleant.
Eventuelt
”Plejehjemmet/ældreboliger” – kan man gøre noget? Ukrudt i fortovet. Postkasser står åben.
Det er misligholdt, det forfalder.
Sogneforeningen har haft kontakt til Mogens Wæver som er ejer. Der er 11 lejligheder, godt
tag, vaskerum mv. Lige nu bor der 3.
Forslag – 5-6 investorer går sammen. Det er sat til salg for 1,2 mio. Men det skal forhandles
meget ned, hvis det skal være interessant at overtage og renovere det.
Berit og Søren Eriksen (Vinkelvej 24) er tovholdere i at etablere et udvalg der kigger på
hvilke muligheder der kunne være.
Jens Landting spurgte om Sogneforeningen kunne arbejde på at bruge nedrivningspuljen til
boliger på landet.
Søren Eriksen gav udtryk for at diskussionen om hvad Missionshuset og plejehjemmet
kunne anvendes til nu er åbnet. Lad folk tænke over det og komme med ”den gode ide”. Sig
det til bestyrelsen, hvis du har et forslag.
Asker fik 2 fl. vin som tak for indsatsen i bestyrelsen.

Bølling Sogneforening

Referatfra konstituerende bestyrelsesmøde den 13. marts 2019

Umiddelbart efter generalforsamlingen holdt den nye bestyrelse konstituerende møde.
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Regnskab 2019
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Income Statement
01-01-18 through 31-12-18

ACCT #
ACCOUNT NAME
------ -----------------------------INCOME
-----350 Kontingenter

ACTUAL
-----------

%
-----

10,700.00
----------10,700.00

54.3%
----54.3%

900 Aktiviteter - indt‘gt

1,845.00
2,150.00
1,895.00
3,104.00
----------8,994.00

9.4%
10.9%
9.6%
15.8%
----45.7%

950 Indt‘gter i alt

----------19,694.00

----100.0%

TOTAL INCOME

----------19,694.00

----100.0%

2,100.31
1,920.00
1,966.28
1,650.00
----------7,636.59

10.7%
9.7%
10.0%
8.4%
----38.8%

2100 Drift - i alt

2,000.54
4,665.06
445.25
0.00
418.00
763.75
3,581.98
----------11,874.58

10.2%
23.7%
2.3%
0.0%
2.1%
3.9%
18.2%
----60.3%

2200 Udgifter i alt

----------19,511.17

----99.1%

----------19,511.17
-----------

----99.1%
-----

360 Kontingent i alt
400
500
600
700

Ren By
Generalforsamling
Sommerfest
Juletr‘

EXPENSE
------1000 Ren By
1100 Generalforsamling
1200 Sommerfest
1300 Juletr‘
1400 Aktiviteter - udgift
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2005

Forsk›nnelse
Pl‘neklipper
Container
Gaver
Hjemmeside
Gebyrer
Forsikring

TOTAL EXPENSE

Side 1

INC
NET INCOME

182.83
===========

Side 2

0.9%
=====
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Balance Sheet
As of 31-12-18

ACCT #
ACCOUNT NAME
------ -----------------------------ASSETS
-----100 Skjern Bank
200 Kontanter
300 Aktiver i alt
310 Egenkapital, Primo
320 OVERSKUD
TOTAL ASSETS

ACTUAL
----------5,883.11
1,152.00
----------7,035.11
6,852.28
182.83
----------7,035.11
===========

Side 1

Budget 2019

Regnskab

Kontingenter
Aktiviteter indtægt

2018

Budget 2018

10.700,00
8.994,00

Budget 2019

9.000

10.700

9.000

10.000

Danmarks Dejligst

1.000

19.594,00

lndtægter i alt

18.000

2L.700

Aktiviteter udgifter

7.636,59

8.150

8.s00

Forskøn nelse

2.000,54

1.400

3.000 lncl. Afdrag på telt

Plæneklipper

4.565,06

3.000

4.700

445,25

s00

0

0,00

300

418,25

800

763,75

1.50

Conta iner

Gaver

Hjemmeside
Gebyrer
Forsikring

Udgifter i alt
Resu

3.581_,98

3.500

L9.5L1,42

17.800

182,58

200

ltat

3.600

2t.

Der er afdraget 500 kr på telt i 2018 - Rest der mangler = 2000 kr.

Regnskab for aktiviteter

Aktivitet

lndtægt

Udgift

Resultat

Ren By

1.845,00

2.100,3L

-255,31,

Genera lforsa m ling

2.150,00

1_.920,00

Sommerfest

1.895,00

1.956,00

230,00
-71,00

Juletræ

3.104,00

1.650,00

1.454,00

lalt

t.357,69

Regnskabet godkendt, dato og underskrift
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