Referat generalforsamling i Brøndum Hvidbjerg Borgerforening
d. 11.3.2018 på Hvidbjerg Skole
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Erik Boll
Referent: Marlene Rasmussen
Generalforsamlingen er varslet korrekt.
2. Formandens beretning
127 hustande har været medlem i 2017. 20 mere end sidste år. Idrætsforeningen er lukket og
hockey og Pilates afholdes nu i regi af borgerforeningen. Der er afholdt en række arrangementer i
perioden; fællesspisning, fastelavn, stafet for livet, st. Hans og byfest, stenhuggerkursus,
madlavning for mænd, indvielse af cykelstien med god tilslutning og aktiviteter i lokalhistorisk
gruppe og mandagsklubben. Skolen har været brugt 120 gange og af 1478 personer. Nye aktiviteter
i foreningen er gåklubben, pentangue og en fuglekasse-byggedag. Det er prisværdigt at der
igangsættes nye initiativer som bidrager positivt til sammenholdet i vores område. Alt i alt god
opbakning til vores aktiviteter med der er plads til endnu flere. Samlet set har foreningens
aktiviteter givet et beskedent overskud på 6.000 kr.
3. Godkendelse af regnskab.
Kassereren er ikke til stede, regnskabet fremlægges af Margit Madsen. Resultatopgørelsen
gennemgås. Der spørges ind til manglende tilskud fra Kommunens grønne pulje ifm. Udgifter vedr.
grusgraven. Puljen yder tilskud til materiel og ikke til drift som udvalgets udgifter vedrører.
Regnskabet godkendes.
4. Behandling af indkomne forslag.
Der er ingen forslag til behandling.
5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
Godkendes, kontingent uændret.
6. Valg til bestyrelsen
Kristian Ibsen, Svend Lund og Ann Futtrup er på valg. Svend Lund ønsker ikke at genopstille. Niels
Aage Nielsen, Bakken vælges ind i stedet for Svend Lund. Kristian Ibsen og Ann Futtrup genvælges.
7. Valg af suppleanter
1. Suppleant: Jette Rasmussen
2. Suppleant: Gudrun Rytter
3. Suppleant: Heidi Faaborg
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Peter Dahl
Revisorsuppleant: Maja Løndal

9. Eventuelt
Det forslås at etablere en vendeplads foran bommen i grusgraven. Bestyrelsen kontakter
grusgravudvalget for en drøftelse af ideen.
Det forslås at afholde en rengøringsdag på skolen hvor især køkkenet gøres rent.
Husk at gåklubben går tur hver søndag kl. 16 og hver onsdag kl. 17. Den sidste søndag i hver måned
samles der affald langs vejen.
Der spilles petanque i grusgraven hver tirsdag fra 2. tirsdag efter påske kl. 10.00.
Det bemærkes at borgerforeningen har haft et godt samarbejde med menighedsrådet i den
forgangne periode, som vil fortsætte fremover.

