Generalforsamling for Bølling Sogneforening d. 15/8-2020
Valg af ordstyrer:
Jens Horsbøl
Valg af referent:
Søren Knudtzen
Formandens beretning:
Vedligehold på stadion har været en succes trods forsamlingsforbuddet. Det er løst ved at mindre grupper har
ordnet over flere weekender. Bestyrelsen håber at vi i 2021 er tilbage til den normale ordning.
Juletræstænding var velbesøgt. Efter tilbagemeldinger fra arrangementet vil bestyrelsen vil høre om der er ønske
om at rykkes det til om morgenen eller aftenen, i stedet for om eftermiddagen?
Året har budt på stor aktivitet omkring stadion med opførelse af skur, crossfit, bøgepur, nyt græs/stubfræsning og
bordbænke.
Damslund er blevet vedligeholdt med fældning af risikotræer.
Vores lokale politiker har lovet at der kommer cykelsti mellem Bølling og Skjern i denne valgperiode.
Bestyrelsen har haft fat i kommunen (ved Søren Elbæk) og Brian Nielsen/Ole Christensen med henblik på at gøre
noget ved det gamle plejehjem. Det er dog ikke muligt for kommunen at hjælpe og den nuværende ejer forlanger for
meget for bygningen til at det er interessant for Brian/Ole.
Den tidligere ordning med vedligehold på stadion, hvor vi selv slog græsset, mod at kommunen lavede andre ting i
sognet, har kommunen ønsket at annullere. Vi har i stedet fået en aftale hvor kommunen slår græsset hver anden
uge. Bestyrelsen har solgt den græsslåmaskine der blev købt som en del af aftalen med kommunen og købt en
anden, ældre og billigere græsslåmaskine. Jakob vil stadig gerne slå græsset hver anden uge. Det betyder at græsset
nu bliver slået hver uge. Bestyrelsen vil gerne høre om der er interesse for en grøn bande?
Aflæggelse af regnskab:
Kassereren fremlægger regnskab.
Der stilles spørgsmål til om sogneforeningens telt udlejes. Det gør det ikke.
Regnskab godkendt.
Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen vil i 2021 fokusere mere på sociale arrangementer og mindre på nye projekter.
Forslag fra medlemmer:
Afhold Ren by og Brunch tidligere så græsset ikke er så højt. Det gør det lettere at finde affaldet.
Hækken på stadion må gerne klippes højere hvis muligt.
Der er to Facebook sider om Bølling sogn. Kan den ene fjernes.
Hjemmesiden mangler at blive opdateret.
Sogneforeningen mangler medlemmer. Det foreslås at lave mere opsøgende arbejde for at få flere medlemmer. Vi
skal rundt og banke på døre, og byde nye borgere velkommen.
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Der må gerne afholdes 2 årlige vedligeholdelsesdage for at holde stadion pænt. Det kan evt. være to faste dage så
det er lettere at planlægge.
Forslag til ændring af juletræstænding: Gløgg og æbleskiver først og tænding af juletræet bagefter, så det er mørkt
når træet tændes.
Forslag til ændring af sommerfest: Skal der være mulighed for at købe en færdig madpakke. Det kan få nogle
medlemmer til at holde sig væk hvis de ikke har råd. Et alternativ kan være at der lave tilbehør og at medlemmerne
selv medbringer kød.
Ros til Damslund gruppen. Det ser pænt ud. Godt arbejde.
Forslag til om det er en idé at lave overdækning over grillpladsen.
Valg af bestyrelse:
Birgitte Eybye modtager ikke genvalg. Hun takkes for indsatsen for Sogneforeningen.
Vi byder velkommen til bestyrelsesmedlem Agnieszka Supron.
Eventuelt:
Kan bestyrelsen kontakte Mogens Væver med henblik på yderligere vedligehold/græsslåning ved plejehjemmet.

General - All

