
Fællesspisning og generalforsamling i Skærup Borger og Grundejer forening
Torsdag den 28. marts 2019.

Vi lagde ud med fællesspisning, hvor der var ca. 50 som fik stegt flæsk og persillesovs.
Godt fremmøde, men vi kan saglens være mange flere.

Generalforsamlingen.

Formanden bød velkommen og der blev valgt en dirigent. Valget faldt på Ivan Bloch som takkede
for valget.
Det blev konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.
Valg af stemmetællere: Tove og Kurt

Formandens beretning;
Findes i sin fulde længe som tillæg til dette referat.
Beretningen var hendes 14. og sidste.

Der blevet givet gaver til Verner og Lendy for deres store arbejdsindsats i forbindelse med
ombygning af klubhuset.
Der blev talt om hvad lokalet kan anvendes til:
Lokalet er kun til sociale arrangementer for byens borgere, mødested for de små foreninger mv.

Ikke beregnet til private fester. Feks. Munkebo skal holde vejfest - det er en lukket gruppe og

derfor ikke muligt at benytte lokalet.
Det vil være svært at anvende til private formål- der er ikke komfur eller opvasker ej heller er der

service til noget sådant.

Svend Åge mente at det var en fornuftig beslutning
Ivan: vi skal huske det er et kommunalt ejet hus og derfor underlagt deres retningslinjer.
Kan benyttes til arrangementer som er for alle - dvs. som opslås på FB eller på hjemmesiden.

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

Posten gebyrer/renter - dækker bl.a. over udgift til at Nets opkræver kontingent for
grundejerforeningen.
Chanette gennemgik det kort, Svend Otto desværre ikke kunne deltage i generalforsamlingen

Regnskabet blev godkendt.
Der var også en lille gave til revisoren.

Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af kontingent.

Ingen forslag - da det hele går fint.
Kontingent fastholdes på de nuværende 300,00 kr.
152 betalende ud af 265 husstande



Forslag fra medlemmer.
Ingen indkomne forslag

Yalg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen bestå af 7 persone4hvoraf 4 er på valg i lige år og 3 i ulige år.

I år er Chanette, Lotte og Henrik på valg.

Chanette og Lotte ønsker ikke at fortsætte.
Henrik vil gerne fortsætte og fik genvalg

Der skal så bruges 2.

Nye i bestyrelsen blev Lendy Mølgaard og Kurt fra Tårnet. Begge valgtfor 2 tr
Der var et hængeparti fua2018, hvor der manglede 1 person til bestyrelsen og suppleanten ønskede
ikke at indtræde i bestlrelsen.
Bestyrelsen fik mandat til at finde 1 person som skal sidde i 1 år.

Vi bør gøre en indsat for at få de nye i byen til at være mere med og gerne engagere sig i foreningen

Yalgaf 2 suppleanter til bestyrelsen
Arne Mortensen var ikke til stede - msn vil geme forsætte
Jannie Gregersen var ikke til stede - ønsker ikke genvalg

Da det ikke var muligt at finde yderligere 1 suppleant på generalforsamlingen, fik bestyrelsen lov til
at finde yderligere en snarest.

Der var forslag om Pemille - Torben prøver at spørge hende hurtigst muligt. Ellers må vi prøve
videre.

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

Evt.
Lars: Fartdæmpende foranstaltninger på Overblwej, der køres meget stærkl og der er kommet en del
mere trafik efter vi har faet den nye afkørsel på motorvejen.
Kan der gØres noget.
Det har været løftet flere gange.
Der er regulativer for hvad man må laves - måske bump
Bestyrelsen kigger på det igen og vil tage kontakt til SmidstrupiSkærup Lokalråd.
Men generelt er der udfordringer på Overbyvej, Søndermarksvej og Munkevej.
Lizzie opfordrer til at vi alle husker atkøre pænt - der er også folk som kører for stærkt på
Klosterbakken, så måske nogle er lokale?
Hvordan sørger vi for lige at holde hinanden op på at vi skal passe på hinanden i byområder.

Forslag: Kunne der sættes blomsterkasser på Munkevej - som chikaner.
Både kønt at kigge på og måske også fartdæmpende effekt?



Medlemmer: Findes der statistik over de nye tilflyttere - er de med, vi har brug for dem til på si$ at

køre foreningen videre.
Foreningen er stoppet med personlig velkomst - er for svært at fange alle nye.
Og pinligt hvis man kommer til at glemme nogen.
I stedet vil der være et velkomst skriv på hjemmesiden.
Bømefamilier forsøger vi at påvirke ved arrangementer.

Nye - kan have svært ved at vide hvad girokortet dækker, som de ffir tilsendt.
Mindst 1 sted, vidste de ikke noget om hvad foreningen giorde - de havde blot modtaget et girokort.
Det bør være muligt at finde informationerne på vores hjemmeside, men vi kigger på det igen.
Dog er det ikke en personligtfra foreningen som har smidt girokortet i postkassen.

Der har været tale om den arlige udsendelse af opkrævninger som vi har Nets til at gøre for os.

Måske skal der overvejes en anden tilgang.

Verner: syntes det er synd for børnene som venter på skolebussen at der ikke alle steder er skur,
hvor de kan stå i 1æ for regn og blæst.
Bl.a. på Overbyvej og Munkevej ved Søndermarksvej.
Måske en mulighed at ffi kommunen til at sætte lidt op?

Ivan: Facebook gruppen - som er lukket. Hvem administrerer den og bestemmer hvem der må være

med og hvem der slettes.
Pt. er det Jannie Gregersen som er administrator, men der skal findes en ny.
Reglerne har været at man skal bo i Skærup eller relationer til Skærup for at være med.
Er sket at folk der er fTyttet fra byen er "smidt" ud af gruppen og andre har faet lov til at være med.

Nogle vil gerne følge med alligevel, da de har boet her i mange år.

Man skal bare ansøge om at komme med igen - det kan være en fejl at man er blevet slettet.
Der var en stor oprydning på et tidspunkt, da der var mange som ikke havde tilknytning til Skærup

overhovedet som var med i gruppen.

Hermed var vi igennem punkterne og Ivan takkede for god ro og orden.

Chanette takkede Ivan for hjælpen og en li1le gave som tak.

Tak for denne gang.

Ivan kom med stor tak til Chanette og Lotte for deres indsats og udtrykte håb om at de på sigt vil
komme tilbage til bes§relsen.

Referent:

Dirigent:


