Referat fra Generalforsamling 2019
Havdrup Borgerforenings
Onsdag den 13. marts 2019
Bestyrelsen var repræsenteret ved 5 medlemmer.
Udover bestyrelsen var der 7 deltagere som repræsenterede yderligere 6 medlemmer.

1.

Valg af dirigent og referent

Formanden, Anita Heiselberg blev valgt som dirigent.
Torsten Alveen Schmidt blev valgt som referent.
Anita konstateret at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2.

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning kommer her i sin fulde længde – læst op af formand Stine Johansen.
2018 – bestyrelsens beretning
Året har været et travlt år, ud over projekterne har der været en række ting, som der har været arbejdet med
internt i bestyrelsen.
Bestyrelsen startede med 4 nye medlemmer ud af 7 og skulle til at konstituere sig og finde ud af, hvordan vi
skulle arbejde fremadrettet. Der blev arbejdet med visionerne for bestyrelsen, drejebøger til arrangementer
og lignede. Et af de helt store punkter i år har været det nye medlemssystem – vi skulle finde et, som kunne
leve op til vores krav og samtidig være økonomisk forsvarligt. Valget faldt på ForeningLet, og den sidste del
af året blev brugt på opsætning og konvertering af alle medlemmerne – en proces som ikke har været uden
udfordringer. Mange medlemmers oplysninger var forældede og betalingsserviceaftaler var ikke mulige at
flytte med over i det nye system. Det har været et stort men nødvendigt skridt for den fremtidige drift af
foreningen.
Samtidig blev medlemskaberne gjort til personlige medlemskaber, så det er nu muligt for alle at være
medlem og gøre arrangementerne mere målrettede. Det er gjort, da folkeoplysende foreninger ikke må have
husstande som medlemmer, det skal være personlige medlemskaber.
Bestyrelsen var også nødt til at finde et nyt lagerlokale, som blev fundet hos et af vores medlemmer til en
god pris.
Arrangementer
Vi har i år fokuseret på at gøre de eksisterende arrangementer endnu bedre – afsluttende med en helt ny
version af juleræstændingen.
Påskepyntningen, som er med til at skabe forårsstemning i bymidten, var svært at sætte op pga.
frostgraderne men det lykkedes. Sankthans blev desværre aflyst pga. afbrændingsforbuddet, selv om vi
forsøgte til det sidste.
Vi deltog til høstfesten, hvor vi fik gode ideer til kommende arrangementer, og halloween som efterhånden er
blevet en tradition, blev afholdt med stor succes.

Juletræstændingen var i år lavet om et til julemarked med flere lokale aktører, og samtidig blev pladsen
indviet af borgmesteren og Roskilde Garden og juletræet blev tændt af præsten. Alt i alt et nyt arrangement
med stor opbakning fra byen.
Vores arrangementer er i den grad afhængige af frivillige, og det er i år lykkedes at få rigtig stor opbakning
fra frivillige til både halloween og juletræstændingen. Ud over at de frivillige var til stor hjælp, så virkede det
som om de også havde det sjovt og hyggeligt. Der skal lyde en kæmpe tak for hjælpen.
Næste år
Bestyrelsen er ikke særlig stor, så vi vil inddrage borgerne/medlemmerne noget mere som frivillige kræfter
for at sørge for at bestyrelsen ikke ”brænder ud”, da det simpelthen ikke er muligt at håndtere alle disse
arrangementer internt i bestyrelsen – der er behov for mere hjælp.
Det nye medlemssystem kan håndtere arrangementer hvor der er fordele til medlemmer –som billigere
billetter, tidligere adgang til køb og lignende. Samtidigt er vi nødt til at være bedre til at gøre opmærksom på
os selv og de ting vi laver – mange tror juletræer, påskepynt m.m. er Brugsens.
Vi har mange ting på tegnebrættet/i tankerne og kan bl.a. nævne:
Foredrag
Fællesspisning
Førstehjælpskurser
Og meget mere.
Derudover har Solrød Kommune bevilliget os et fast årligt beløb på 15.000 kr. til vores 4 faste arrangementer
Alt i alt et godt år, hvor der har været meget at se til – næste år arbejder vi på, at det bliver flere
arrangementer, som vil blive til glæde og gavn for Havdrup.

3.

Regnskab

Regnskabet blev gennemgået af Peter Enger. Der er d.d. 241 medlemmer.
Regnskabet er ikke revideret. Bestyrelsen for revideret regnskabet og sender det ud til medlemmerne. Hvis
medlemmerne ikke har fremsendt bemærkninger inden 10 dage er regnskabet godkendt.
Bestyrelsen har valgt ikke at lave et budget. I forbindelse med regnskab 2019 vil der fremgå forbrug 2018,
2019 samt budget for 2020

4.

Indkommende forslag

Bestyrelsen har ingen forslag modtaget
A Vedtægtsændringer
Bestyrelsen har inden generalforsamlingen fremsendt forslag til vedtægtsændringer. Alle
ændringer blev godkendt.

5.

Fastsættelse af kontingent

Kontingentet er uændret kr. 100,- pr. medlemskab.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Peter Enger er på valg i 2020
Anita Heiselberg er på valg i 2020
Stine Johansen er på valg i 2020
Egon Petersen valgt er på valg igen i 2020
Mikael Pedersen valgt er på valg igen i 2021
Henriette valgt, er på valg igen i 2021
Der er p.t. en ledig plads i bestyrelsen.

7.

Valg af suppleanter

Ingen valgt

8.

Valg af revisor og suppleant

Finn Jensen blev valgt.

9.

Eventuelt

Ros til foreningen for op pyntning i midt byen.
Henning Christiansen: Den 29. april er der åbent byrådsmøde i Sognehuset.

