
Fællesspisning og generalforsamling i Skærup Borger og Grqndejer forening
Onsdag den 27. april 201,6.

Vi lagde ud med fællesspisning, hvor der var 64 som fik stegt flæsk og persillesovs.
Godt med stort fremmøde.

Generalforsamlingen.

Formanden bød velkommen og der blev valgt en dirigent. Valget faldt på Ivan Block som
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor besiutningsdygtig.
Valg af stemmetællere blev udsat - ville vente og se om der skulle bruges nogen.

Formandens beretning;
Findes sorn tillæg til dette referat.

Dette var formandens 10. beretning og blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

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

Der blev spurgt til antallet af medlemmer - ca. 3/4 af borgerne i Skærup er medlem.
Forslag om at pengene til vedligehold/fornyelse af legeplads blev delt og brugt på noget på begge
sider afhovedvejen.

Regnskabet blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af kontingent.
Kontingent fastholdes på de nuværende 300,0 kr.

Forslag til ændring af vedtægter:

§ 1 ændres teksten:
Borger- og Grundejerforeningens formål er at varetage fælles interesser indadtil som udadtil, samt
medvirker til, at der i Skærup forsamlingshuset er arrangementer af almen interesse.

Til fblgende:
Borger- og Grundejerforeningens formål er at varetage fælles interesser indadtil som udadtil, samt
medvirker til, at der i Restaurant Kongelunden er alrangementer af almen interesse.

Der laves en ny §5 med følgende ordlyd:
Tegningsretten

Foreningen tegnes af formanden - i hans fravær næstformanden - med 6t bestyrelsesmedlem.

Overfor pengeinstitutter har kassereren tegningsret alene. Alle udgifter skal godkendes af
formanden.



Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele

be styrelsens underskrift .

Bestyrelsen kan meddele prokura.
ændres følgende:

Tidligere §5 kommer til at hedde §6. Tidligere §6 kommer til at hedde §7.

Forslag fra medlemmer.
Ingen indkomne forslag

Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen bestar af 7 personer, hvoraf 4 er på valg i lige år og 3 i ulige år.

I ar er Frank, Svend Otto, Hans og Britta påvalg.
Frank, Svend Otto og Britta modtog genvalg. Hans ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen og i
stedet blev Henrik Rarm valgt ind.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Lars Jensen modtog genvalg og yderligere blev Jannie Gregersen valgt-

Vatg af revisor og revisorsuppleant
Revisor er Svend Åge Nissen som modtog genvalg.

Revisor suppleant er Jonna Nielsen som også modtog genvalg.

Evt.
Nogle undrede sig over til salg skiltet ved Byparken - det blev dog afklaret at det blot var en

henvisning til et hus som var til salg.

Der blev spurgt til hvordan Skærup Zoo bliver støttet nu hvor kvindeklubben mødes i Skolestuen.

Grundejerforeningen yder tilskud på 300,00 kr. pr gang til leje af lokaler.
Yderligere blev det oplyst at deltagerne selv betaler 10,00 pr. gang til materialer nrm.

Træet der ligger ved Søndermarksvej - ser træls ud. Desværre skal det ligge 1 år før det fiernes, så

det har lidt udsigter endnu med at ffi ryddet op.

Ved den gamle tyrestation på Fredericiavej har man beskåret træer, men har blot ladet grenene ligge

i grøften * det må vel give problemer mht. regnvand, som har svært ved at komme forbi.
Ser desuden heller ikke pænt ud.

Vi talte igen om det gamle missionshus på Vejlevej. Det ser ikke pænt ud når man kommer forbi,
men det er svært at gøre noget ved. Idet de jo opbevarer tingene på egen grund, blot der ikke sker en

forurening af miljøet.

Vejle Kommune har lavet en app til smartphones - "giv et praj" - har får man mulighed for at sende

et billede til dem med info om hvad man syntes der er galt og så vil de kigge på det.

Der blev snakket om regnvand på Solitudevej og her er udfordringetat grøften går fra åben til
rcrlagtog ved røret er opsat en rist som ofte stopper til pga. skidt der kommer med fra grøften.

Nar risten stopper til, så løber vandet ind på grunden og giver oversvømmelser.



Vi talte om en form for indgangsportal til byen - der har tidligere været noget omtalt, men det
projekt er gået i stå"

Det blev foreslået at man startede det op igen.

De nye skraldespande har været en udfordring for kommunen og oplever man problemer med
manglende tømning mv. så skal man endelig ringe til Affald Genbrug og informere dem. Hører de

intet, gar de ud fra at det fungerer.

Der blev efterlyst flere hjælpere til byfesten - Det kan være alt fra hjælp til at sætte telt om, til at
passe aktiviteter i løbet at dagen, hjælpe med at flytte borde og stole mm.
Generelt folk som tilkendegiver at de vil hjælpe, meget geme med tlf. nr.
Skal man tilmelde sig?
Forslag: skriv det på "indbydelsen" at man kan ringe hvis man har mulighed for at hjælpe.
Og sæt det på Skærup gruppen på facebook.

Vi kom til ende på generalforsamlingen og formanden takkede Ivan for veludført arbejde samt

takkede for fremmødet og god ro og orden.

Referent:


