
Fællesspisning og generalforsamling i Skærup Borger og Grundejer forening
Onsdag den 21. marts 2018.

Vi lagde ud med fællesspisning, hvor der var ca. 40 som fik stegt flæsk og persillesovs.
Rimeligt fremmøde,men vi kan sagtens være mange flere.

Generalforsamlingen.

Formanden bød velkommen og der blev valgt en dirigent. Valget faldt på Ivan Bloch der mente at vi
snart skulle falært en op som kan overtage dirigentposten.
Det blev konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.
Valg af stemmetællere blev udsat - ville vente og se om der skulle bruges nogen.

Formandens beretning;
Findes i sin fulde længe som tillæg til dette referat.

Ren By i 2018 er 2ll4
Sanll Hans
FB gruppen er lavet om til lukket gruppe
Sommerfest/byfest ændres til nyt koncept i2018 - mere senere

Byggeprojektet udsat til 2018
Vores sheltre bruges meget
Der var ingen spørgsmål og formandens beretning blev godkendt

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

Der blev talt lidt om fællesspisningerne.
Skal det ændres tii en 0,00løsning? Så skal den enkelte betale mere
Når pengene er der, så kan de - så holdes prisen som den er.
Vi fortsætter uændret ind til videre.
Det blev nævnt at i forbindelse med salget af forsamlingshuset, så var aftalen at vi skulle kunne
benytte det et par gange om året.
Lige pt. betaler vi 1800,00 i leje og så en kuvertpris - som faktisk er den samme som vi giver i Zoo
til fællesspisning der.

Posten gebyrer/renter - dækker bl.a. over udgift til at Nets opkræver kontingent for
grundejerforeningen.

Regnskabet blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af kontingent.
Kontingent fastholdes på de nuværende 300,00 kr.

Vedtaget



tr'orslag fra medlemmer.
Ingen indkomne forslag

VaIg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen bestar af 7 personer, hvoruf 4 er på valg i lige åtr og 3 i ulige år.
I år er Frank, Svend Otto, Britta og Lendy på valg.
Britta og Svend Otto ønskede genvalg og dette blev vedtaget.
Frank og Lendy udtræder af bestyrelsen.

Ny i bestyrelsen blev Torben Møller fra Floridor
Da det kun var muligt at finde en person til bestyrelsen, gav generalforsamlingen formanden
mandat til efterfølgende at finde yderligere en person til bestyrelsen.

Yalg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Lars Jensen ønsker ikke at fortsætte
Jannie Gregersen var ikke til stede - men vil gerne fortsætte

Arne Mortensen blev ny 1. suppleant og Jannie blev 2. suppleant

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

Evt.
Der var ros til bestyrelsen og tak for det arbejde der læSS1s for dagen.

Erik Birk: Det er "Tordenskjolds soldater" som altid møder op, måske man skal prøve atfafati alle
de nye som for tiden flytter til og lave en form for 'Yelkorlmen til Skærup arrangement"

Ivan Bloch: Er vi gode nok til atfade nye med? Vi "gamle" skal måske være bedre til at tage fat i
de nye og ft dem med til fællesarrangementer

Chanette: når vi hører om nye tilflyttere, så ffir de fra Grundejerforeningen - snolder, vin og en
velkomst. Men vi skal alle gøre enindsats -kan være vi ikke hører om alle nytilkomne.

Der blev luftet forslag om gratis fællesspisning, måske flere ville komme - generelt skal vi gøre

noget for at ffi flere til at komme.

Når ombygningen af klubhuset er på plads, har vi måske lettere ved at lave lidt flere gratis
arrangementer.
I forvejen er der en del gratis ting for børn så som juletræstænding hvor der kom mange.
Desværre måtte det nye tiltag med fastelawsfest aflyses grundet dårligt velr.

Vemer: generelt løber det jo hurtigt op mht. fællesspisning, hvis nu man er 2 voksne og 3 børn. Især
grundet pris på drikkevarer.

Når der er fællesspisning i Zoo er der mange bøm med, men måske det giver udfordringer mht.
bøm når det er om aftenen.



Flot at vi er omkring 30 til generalforsamlingen.

Der blev spurgt til opdatering på hjemmesiden.
Chanette indrømmede at det ikke gik så godt - vi arbejder på sagen og skutle geme få ny webmaster

på lige straks.

Sankt Hans falder på en lørdag2316 ogder bliver ikke normal byfest i år

Generelt har der været dårlig tilslutning om aftenen de senere år.

2017 var ca. halvdelen frabestyrelsen og det er et stort arbejde.

Morgenmaden er meget populær og der kommer mange.

Der bliver i år aflroldt "Byens Dag" med gratis morgen mad som vi plejer, men det store telt
kommer ikke op.
Der arrangeres et orienteringsløb rundt i byen ellers er resten af dagen lagl op til at folk finder på

ideer og trltag.
Familien Quist vil vist gerne stå for Skærup løbet igen i år.

Sankt Hans aften bliver som normalt med salg af ø1og vand, bål, popcorn og snobrød

Orienteringsløbet blev godt modtaget.
Der kom forslag til "mini street food" - må vi det??

Men super sjov ide

Ivan takkede for god ro og orden.

Formanden takkede Ivan for veludført arbejde samt takkede for fremmødet og havde lidt darlig

samvittighed - så hun skyndte sig at komme med lidt flere datoer.
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Og naturligvis23l6: Byens Dag som bliver anderledes og spændende.
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