Generalforsamlingsreferat – Brundby Hotel. den 13.3.2022
Generalforsamlingen indledtes med en velkomst fra formanden Krista Tranberg (KT) til de 31
fremmødte medlemmer
Sangen - Syng en enkelt sang om frihed blev afsunget og med håb om, at vi næste år kan synge –
En lærke lettet…

Punkt 1 – Valg af dirigent
Bent Ranum blev efter forslag fra bestyrelsen valgt til ordstyrer uden modkandidat.
Bestyrelsen blev præsenteret og Ellen Kolby (EKJ) valg som referent.

Punkt 2 - Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden KT gav en fyldig beretning om året 2021
Beretning vedhæftet
Stor ros til Hanne og Henning for styring af processen omkring genopretningen af vandhullet på
Mejerivej. Det er blevet en fin oase.
En forespørgsel til ombygning af vandtårnet udløste en oplysning om, at der må være 30-35
personer i alt i bygningen ved arrangementer, og der vil fortsat være loppemarkedsreoler langs
væggene.
Der blev overrakt en erkendtlighed til de frivillige hjælpere, bl.a. med klipning af hæk ved
genforeningen og pasning af hjemmeside og madlavning ved arrangementer.
Beretning godkendt

Punkt 2a - Trafikgruppen
Bent Ranum oplyste, at der har været lidt stille omkring arbejdet med trafikken gennem byen af
forskellige årsager. Kommunen har penge til trafikregulering rundt om på øen, derfor ønskes
snarest en afklaring. Det blev fra flere udtrykt, at det var rædselsfuldt at være cyklist i byen, da
brugen af 2-1 vejen ikke overholdes af bilisterne. De oprindelige 3 skilte med anvisninger burde
tillades opsat igen
Det blev foreslået at invitere vores nye landbetjent til et besøg i byen.

Punkt 3 – Regnskab for Borgerforeningen og Bøgebjerg
Kassereren (EKJ) gennemgik regnskaberne.
For Borgerforeningen udviser regnskabet et underskud på 9.384 kr., hvilket hovedsageligt skyldes
udgift til nyt tag på vandtårnsbygningens østside. Foreningen besidder en egenkapital på 136 ts.
kr. incl. bygninger.
For Bøgebjerggruppen udviser regnskabet et overskud på 4.478 kr. og en egenkapital på 25 ts. kr.
Der har været 597 gæster i shelterne i året løb., og opsat gyngestativ samt modtaget sponsorater
til dette fra forskellige sider.
Spørgsmål fra medlem om vand- og forbruget på Bøgebjerg blev besvaret med, at der er åbent for
toiletter og udendørs vandhane fra maj til november, og disse bruges udover af sheltergæster,
også af andre besøgende f.eks. på legepladsen.
Regnskaberne godkendt.

Punkt 4 – Bestyrelsens planer for kommende år.
Planerne blev af KT gennemgået.
Der ønskes nedsat en arbejdsgruppe som skal fremkomme med ønsker til brug af
vandtårnsbygningen, når denne er færdigrenoveret.
Tavle med tilbud om hjælp til plantning af træer og buske på sportspladsen omdelt. Arbejdet
koordineres af Henning Hansen

Punkt 5 – Kontingent for år 2023
Det nuværende kontingent på 125 kr. pr. husstand blev af bestyrelsen foreslået til 150 kr.
Dette udløste et spørgsmål om differentierende betaling, f.eks. til pensionister og enlige.
Spørgsmålet kan evt. tages op til næste års generalforsamling, men det vil kræve mere viden om
den enkelte husstands beboere.
Kontingentet blev vedtaget til at være 150 kr. pr. husstand.

Punkt 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Ole A. Nielsen, og Ellen Kolby jensen, som begge blev genvalgt
Som medlem i st. f. afdøde Klaus Worm-Leonhardt valgtes Karin Jensen
Alle tre for en 2-årig periode.

Punkt 7 – Valg af suppleanter til bestyrelsen
Rona Sørensen blev genvalg. og i st. f. Sonja Nass, som ikke ønskede genvalgt, valgtes Poul
Søndergård.
Begge for en 1-årug periode.

Punkt 8 – Valg af revisorer
Lene og Lars-Bent Maegaard genvalgtes som revisorer
Punk 9 - Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

Punkt 10 - Eventuelt
Opmærksomhed på at borgerforeningen ligger inde med eksemplarer af Årbogen fra 2017 om Brundby,
som sælges til favørpris. 130 kr.
Forespørgsel på prisen/størrelsen på sponsorater til tavlen, hvortil oplystes, at det er samme pris, men
opsætningen kan være forskellig.
Et forslag til kommende brug af Vandtårnsbygningen – fremvisning af billeder fra Brundby og omegn.
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