
Referat fra Bølling Sogneforenings general forsamling 17-06-2021

Ordstyrer Søren Knudzen
Referent Martin Jensen

Fremmødte ca 20

Formandens beretning:
Alle arrangementer i 2020 var aflyste på grund af Corona general forsamlingen for 2019 blev 
gennemført senere udendørs

Ren by og Brunch 2021: En succes tros Corona der vil frem over blive inviteret bøde på Facebook 
og hjemmeside

Vedligeholdelsesdag 2021: Flot fremmøde der blev malet, renoveret bålplads, boldbanen blev 
tromlet og Harpagan stillede med 11 personer

Harpagan: Er vores nye øst europæiske fodboldhold der vil bruge fodboldbanen hver anden 
søndag til serie 6 kampe og en ugentlig hverdag til træning. De levere et nyt 11 mands mål og 
der opsættes net i enderne af banen

Sommerfesten 2021: Bliver lørdag d. 04-09-2021 uge 35 der bliver vand rutschebane + to til tre 
andre forlystelser

Stadion: Der vil blive sat skilte op om at samle hundelorte op da der har været klager. Kommunen 
vil forsat slå græsset hver anden uge og sogneforeningen de andre uger

Cykelsti: Vi får en dobbelt sporet cykelsti

Økonomi: Regnskabet blev godkendt. vi har solgt snapperen og købt en plæneklipper der er 
billiggere i drift. De sidste penge fra kommunen til skuret er indbetalt og projektet er endt med 
et lille overskud. Antallet af medlemmer er steget og årets resultat endte med et overskud på 
8397,78 kr.

Skal vi overdække grillpladsen?: 
Der var positiv stemning for at lave en indsamling fra dør til dør og lave et cykel sponser løb i 
forbindelse med åbning af cykelstien for at finansgerer en evt. overdække. 

Stemning var delt for hvorvidt man skulle overdække grill pladsen eller om midler og resurser 
var bedre brugt på forsamlings husets køkken.
Vi skal også passe på at vi ikke bygge mere end vi kan vedligeholde

Der blev spurt ind til om der var opbakning fra byen til et nyt bygge projekt/maler arbejde i 
forsamlingshuset, der var opbakning

Spørgsmål til de 26 timer fra kommunen: Brugt på slåning af skrant ved Damslunden, top-dress 
af boldbane og klipning af læhegn



Referat fra Bølling Sogneforenings general forsamling 17-06-2021

Valg af bestyrelse: Alle genvalgt, Erik Skovgaard tiltræder i stedet for Aga 

Valg af suppleant: 1. suppleant Thommas Jul Larsen
2. suppleant Jens Horsbøl

Valg af revisor: Eva Villadsen genvalgt
Suppleant Jens Østergaard

Eventuelt: 

Invitationer til general forsamling: Der er mange der ikke er blevet inviteret til general 
forsamlingen. Løsning skriftlig invitation+infotavlen ved Bølling Hus Eva Villadsen og Solveig
Eriksen vil gerne hjælpe med uddeling af invitationer 

Damslunden: Jan Møller Jensen vil måske hjælpe med tømning af skraldespand og slåning af 
græs Jan skal kontaktes

Molokkerne: Småt brandbart er lukket på grund af manglende sortering kommunen skal 
kontaktes

Harpagan: Mangler omklædningsrum er missionshuset en muglighed


