MOSELY`s VENNER.
Referat til ordinært årsmøde
Hvor: MariagerSpejderne,
Skovvej 4, 9550 Mariager
20. april 2022 kl. 18:30
Årsmødet startede med en let anretning

1.

2.

Dagsorden
Valg af dirigent, referent og
stemmetællere.

5.

Beretning om Foreningens
virke.
Regnskab i revideret form
forelægges.
Planer og budget for de
kommende år.
Fastlæggelse af kontingent.

6.

Indkomne forslag.

7.

Valg af medlemmer til
bestyrelse:

3.
4.

Emne/status
Dirigent: Ane-Marie Jensen, som kunne konstatere at indkaldelsen var
udsendt rettidigt (3 uger før)
Referant: Kirsten Kilian
Fritz bad om ændring i dagsorden da et indkommet forslag omhandllede
kontingent.
Pkt. 6 behandles før pkt. 5 blev godkendt af årsmødet.
Beretningen kan ses på næste side som bilag a
Beretning blev godkendt
Per E. gennemgik regnskabet som blev godkendt
Formand /kasseren fremlagde planer og budget for 2022.
Plan kan ses i bilag b
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, 100.-kr. årligt, og det blev
vedtaget.
Der var indkommet 2 forslag:
1. Vedtægtsændring hvor websiden har skiftet navn. Godkendt på
årsmøde 2021 og igen 2022.
2. Forslag fra Kjeld B. Nielsen:Kontingent foreslås ændret til 50
kr. for at kommer flere medlemmer. Efter nogen snak om
forslaget blev det trukket tilbage.
På valg fra nuværende bestyrelse er;
Laila, Niels, Mogens og Aksel
Valgt til bestyrelsen:
- Aksel
- Niels
- Pia L. Uldbæk
- Jan N. Levring
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig:
• Fritz Kilian, formand
• Niels Skjellerup, næstformand
• Per Edgar Jørgensen, Kasserer
• Kirsten Kilian
• Aksel Klitte
• Per Brache
• Pia L. Uldbæk
• Jan N. Levring

8.

Valg af 2 suppleanter.

Helle Larsen og Ane-Marie Jensen blev genvalgt

9.

Valg af 1 revisor.

Jens Hammer blev genvalgt

10.

Valg af 1 revisor suppleant.

Jørn Blom blev genvalgt

11.

Eventuelt.

-

24. april 2022
Kirsten Kilian

Per E. fortalte om at Landdistriktsrådets årsmøde afholdes på
Mosely den 12. juni.
Der kom forslag om mere indtens markedføring omkring Mosely for
at få flere medlemmer til Mosely’ Venner.
Der blev talt om evt. at udskifte bålhytten med et langhus
Lågerne til kogræsserfold trænger til reparation/udskiftninig.
Kogræsserne tjekker lågernes tilstand.
Der blev spurgt ind til om muligheden for at fjerne gyvel på
overdrevet. Niels undersøger muligheden hos entrepenør

Bilag a

Bilag b

