Referat af generalforsamling i Gistrup Beboerforening den 23. marts 2010
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velkommen og valg af dirigent og referent
Uddeling af Gistrup-plaketten
Formandens beretning
Regnskab for 2009
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for 2011
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. På valg er Birgitte Gregersen, Poul
Melciorsen, Michael Schultz og Britt Christensen. Birgitte og Poul er villige til genvalg.
Suppleant: Karl Korfits (villig til genvalg)
8. Valg af revisor og revisorsuppleant (Peter Højberg og Else Ramsgaard)
9. Eventuelt

Ad. 1: Birgitte Gregersen bød velkommen. Dirigent: Birgitte ; referent: Birgit Enevoldsen.
Ad. 2: Mogens Groes fra Lokalhistorisk arkiv modtog årets Gistrup-plakette.
Ad. 3: Birgitte afgav beretning og fortalte om foreningens meritter i det forgangne år. Beretningen
blev godkendt.
Ad. 4: Birgitte fremlagde regnskabet og generalforsamlingen godkendte dette.
Ad. 5: Ingen indkomne forslag.
Ad. 6: Vi holder fast i de 75 kr. kontingentet lyder på i dag.
Ad. 7: Poul og Birgitte blev genvalgt til bestyrelsen. Karl Korfits vil gerne inviteres med til
møderne.
Ad. 8: Peter Højberg blev genvalgt til revisor og Else Ramsgaard blev genvalgt til revisorsuppleant.
Ad. 9: Der blev efterlyst en informationskasse/plakatsøjle placeret centralt i byen. I øjeblikket
ligger denne sag i Samrådet, men da der ikke er sket noget, tager vi den tilbage i Beboerforeningen.
Debat om vores hjemmeside – det blev besluttet at forsøge at gøre det sådan, at medlemmerne kan
tilmelde sig nyhedsbrev.
Når byen er forbundet af et stisystem er det meget beklageligt, at disse ikke blev ryddet for sne.
Busslusen på Lyngtoften trænger til renovering og det vil være dejligt, hvis man kan cykle langs
fortovet.
Det blev foreslået, at Beboerforeningen tager initiativ til nogle flere fællesarrangementer for byen –
f.eks. fælles kaffe eller fælles spisning en gang om måneden eller hver anden måned. Dette kunne
f.eks. være i SparEs.

