Referat fra den ordinære generalforsamling i Sundstrup Borgerforening fredag den 22. marts 2019

1. Valg af dirigent og referent: Jan Møller blev valgt til dirigent og Per Christensen blev valgt til
referent.
2. Godkendelse af dagsorden: Dagordenen blev godkendt.
3. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf: Formand Poul Sørensen aflagde bestyrelsens
beretning om årets aktiviteter og berettede bl.a. her om:
a. den årlige affaldsindsamling,
b. Sankt Hans fest, hvor medlem af byrådet Kurt Johansen holdt båltalen. Der var fin
tilslutning til festen
c. Sensommerfest den 8. september, hvor Årets helt Bent Jensen blev fejret.
d. Julearrangement den 2. december, hvor juletræet blev tændt og efterfølgende hygge og
underholdning med sang og musik i Fiskerhuset. Tak til Thomas Madsen for musikken.
e. Borgerforeningen var derudover medarrangør af Musikfestivallen, hvor der om
eftermiddagen var mellem 800-1.000 deltagere om eftermiddagen. Festivallen gav et
overskud på ca. 27.000 kr. Ny festival er under planlægning.
Formanden redegjorde derudover for årets underskud, der dels skyldes højere udgifter til
renovering af det lille torv ved Sundvej end forventet og dels uventede udgifter til afholdes af
hjertestarterkursus. Endelig har der været lidt nettoudgifter til ombygning af plæneklipper.
Bestyrelsen arbejder lige nu med:
•
•
•

at få afholdt et borgermøde om klimaudfordringer og
en snarlig afvikling af den årlige affaldsindsamling ( 1. april 2019).
at få oprettet et borgerlaug, hvori interesserede borgere kan hjælpe med at passe
fælles arealer i byen.

Derudover oplyste formanden, at det nedsatte børneudvalg laver mange fine
arrangementer, der er rettet mod de børnefamilierne i området, men andre interesserede
må også gerne deltage.
Formanden beretning blev godkendt.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Kasserer Jane Høj fremlagde
resultaterne af det reviderede regnskab, der var sendt med dagsordenen ud. Regnskabet viste et
underskud på 7.969 kr. og med en balance på 120.310 kr. Bankbeholdningen udgjorde 113.108 kr.
ved regnskabsårets udgang.
Per Thyge spurgte hvad anlægget af torvet havde kostet. Det blev oplyst, at udgiften til anlæg af
torvet udgør 58.091, men heri er også indregnet udgifter til indkøb af bænke/borde sæt.
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Det reviderede regnskab blev godkendt.
5. Indkomne forslag. Formand Poul Sørensen præsenterede et forslag om nedsættelse af et
borgerlaug under borgerforeningen. Formanden omdelte forslaget, der lægger op til:
a. At borgerlauget bliver en underafdeling under borgerforeningen
b. At borgerlaugets formål er at varetage opgaver, der medvirker til byens forskønnelse, som
ikke naturligt hører under kommunens ansvarsområde
c. At understøtte trivsel og sammenhold i byen i samarbejde med borgerforeningen
d. At påse, at kommunen overholder sine opgaver under Teknik og Miljø
e. At der alene udføres opgaver som Kommunen ikke er forpligtiget til at udføre
f. At arbejde for et godt samarbejde med Kommunen
g. At borgerlauget suverænt selv afgør, hvilke opgaver man ønsker at påtage sig
h. At der afholdes et evalueringsmøde hvert år i november
i. At der afholdes et opstartsmøde med borgerforeningen i marts/april måned vedrørende
det kommende års forventninger.
j. På mødet vælges Oldermand og indkomne forslag behandles.
k. Alle forhold i borgerlauget afgøres ved simple flertal.
Forslaget blev godkendt og interesserede kan tilmelde sig til formanden for borgerforeningen.
6. Fjordklyngen. Bodil Risager fra bestyrelsen, der er indvalgt til Fjordklyngen orienterede om
aktiviteterne i Fjordklyngen. I området omkring Sundstrup har Fjordklyngen bl.a. fået etableret
toiletfaciliteter ved Tanghuset og der er skabt bedre adgang til området ved Tanghuset.
Bodil Risager er på valg til Fjordklyngen og modtager genvalg.
Generalforsamlingen besluttede at indstille Bodil Risager til genvalg, og der blev fra forsamlingen
givet ros til det store arbejde Bodil og Niels leverer i Fjordklyngearbejdet.
7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsens forslag til uændret kontingent blev vedtaget, således det
udgør 100 kr./voksen og 200 kr. for en husstand.
8. Valg bestyrelse i en suppleant. Poul Sørensen og Maria Mathiasen blev genvalg til bestyrelsen. Niels
Sørensen blev genvalgt til suppleant.
9. Valg af revisorsuppleant. Per Christensen blev genvalgt.
10. Evt.
a. Kirsten Pugholm roste bestyrelsen for indsatsen og oplyste bl.a. at det er rigtig fint, at der
er blevet opsat flere bænke/borde.
b. Det blev debatteret, om borgerforeningen kan gøre noget for, at hundeejere opsamler de
hundeefterladenskaber, som der ligger rundt omkring.
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c. Poul Sørensen oplyste, at der søges indgået et samarbejde med Virksund om havnens dag
og Muslingefestivallen, der afholdes samme dag. Havnens dag er om formiddagen og
Muslingefestivallen er om eftermiddagen. Børneudvalget under borgerforeningen arbejder
på at få lavet nogle aktiviteter for børn, som en del af festivallen.
d. Knud Kirkegaard-Jensen spurgte til status på arbejdet med at få anlagt en cykelsti over
dæmningen. Formanden redegjorde for status på arbejdet, der pt. er skinlagt, men oplyste,
at interesserede i at deltage i projektarbejdet , kan melde sig til bestyrelsen.
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