
Fællesspisning og generalforsamling i Skærup Borger og Grundejer forening
Tirsdag den 28. april 2015.

Vi lagde ud med fællesspisning, hvor der var 47 som fik stegt flæsk og persillesovs.

Herefter gav Hans Hoffensetz information om Nabohjælp, hvad det går ud på og hvad man kan gøre

for at undgå at tyvene kommer ind. Blandt andet typen af nøgler, sikring afvinduer og terrassedøre
mv.

Så var vi klar til generalforsamlingen.

Formanden bød velkommen og va§t en dirigent. Valget faldt på Ivan Block som konstaterede at
generalforsaml ingen var I ovli gt indvarsl et og derfor b eslutning sdygtig.
Valg af stemmetællere blev udsat - ville vente og se om der skulle bruges flogen.

Formandens beretning;
Findes som tillæg til dette referat"

Der var positive tilbagemeldinger og ros til bestl,relsen og beretningen blev godkendt.

Forelæggelse af det reviderede regnskab.
Findes som tillæg til dette referat.
Det var uden aamærkninger fra revisor.

Der blev spurgt til antallet af medlemmer - i år er der 146 mod 144 sidste år.

I alt udsendes der til ca. 250 husstande og ca. 10 stk. kommer retur pga. tomme huse.

Regnskabet blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelsc af kontingent.
Eneste forslag var at fastholde kontingent på de nuværende 300,0 kr.
Dette blev vedtaget.

Forslag fra medlemmer.
Lotte Olesen fra Munkevej var kommet med et forslag om at man startede et "netvaerk for kvinder"
her i Skærup. Hvor man på uformel basis kunne mødes til gåture, biotur eller bare hygge.
Der var flere forslag til steder hvor rnan kunne mødes - mulighed i børnehaven eller skolestuen ved
Zoo. Kirkehuset kom også på tale * dette vil blive undersøgt. Meningen er, at hvis der kommer
mange, så skal ingen stille hus til rådighed. Det er lettere hvis man mødes "ude" også selv har sin
kaffe/the med.
Setup er lidt wævende, men or taget op for at høre om andre kunne være interesseret.
Evt. kunne der komme et opslag på facebooh når de er klar.

Generelt mangler der et indendørs samlingssted i byen.



Yalg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 personer, hvoraf 4 er på valg i lige år og 3 i ulige år.
I år er Chanette, Hans og Tove på valg.
Chanette og Hans modtog genvalg. Tove ønskede ikke at fortsætte i bestlrelsen og i stedet blev
Lotte Olesen valS ind.
YaIg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Lars Jensen modtog genvalg og yderligere blev Anders Risbjerg valgt.

Yalg af revisor og revisorsuppleant
Revisor er Svend Åge Nissen som modtog genvalg.
Revisor suppleant er Jonna Nielsen som også modtog gsnvalg.

Punktet EW. var faldet ud på dagsardenen,.men blev sat på.

Vi talte en del frem og tilbage om det gamle rnissionshus på Vejlevej. Det ser ikke pænt ud når man
kommer forbi, men det er wært at gwe noget ved. Idet de jo opbevarer tingene på egen grund, blot
der ikke sker on forurening af miljøet"
Generelt var holdningen ikke positivt stemt og der kom forslag om at Grundejerforeningen evt.
kunne købe ejendommen. Så kunne det blive ryddet og man fik samtidig et fælles samlingssted.

Bestyrelsen blev opfordret til at forsøge at gøre noget ved sagea igen igen.

Der blev efterlyst flere deltagere til byfesten og der kom forslag om at rnan kunne finde en
"ambassadør" på hvert vænge, §om kunne tage fat i dem på vejen og opfordre dem til at deltage i
byfesten.

Svend Otto kom med forslag om at man kunne ombyggqdet ene omklædningsrum i klubhuset ved
tennisbanen idet de kun anvender det ene.
For tiden varetages driften af komrnunen pga. en gammel aftale med Børkop kommune.
Det kan være det ændre sig, hvis vi vil bygge om.
Men om det kan lade sige gøre skal først undarsøges og ligeledes skal der kigges på økonomi.
Dog vil det være under forudsætning af at arbejdskraften bliver på frivillig basis.

Formanden lovede at der igen i årvil komme nye tiltag ved byfesten? men ville ikke røbe noget
endnu.

Vi kom til ende på generalforsamlingen og formanden takkede Ivan for veludført arbejde samt
takkede for fremmødet og god ro og orden.
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