Referat af Havdrup Borgerforenings generalforsamling d. 6 juli 2020
Der var i alt 15 til stede inkl. bestyrelsen – alle stemmeberettiget

1. Valg af dirigent og referent
Peer Rasmussen blev valgt til dirigent. Stine Johansen blev valgt til referant
2. Bestyrelsesberetning
Beretningen blev læst op af formanden. Der kom efterfølgende lidt spørgsmål og kommentarer.
Der blev talt en del om hvordan bestyrelsen har forsøgt at skaffe hjælp til arrangementerne, samt
fastholde de frivillige fra år til år. Bestyrelsen fortalte man prøvede at række ud til de samme mennesker
igen når et arrangement nærmede sig. Kommunikationen har primært været via mail og facebook.
Bestyrelsen fortalte man i løbet af 2019 har forsøgt at arbejde mere i mindre grupper i forhold til
planlægning af arrangementer, men at der mangler hjælp til dette. Der var bred opbakning til
planlægningsgrupper, så bestyrelsen ikke stod for det alene.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Regnskabet blev fremlagt og viste en kassebeholdning som var steget med lidt over 31.000. Dette skyldes
primært fastholdelse af medlemmer, og tilskud fra kommunen til næsten alle vores arrangementer.
Det blev også understreget at den store diverse post hovedsageligt var julebelysningen, og at det var
dækket af tilskud fra kommunen og sponsorater.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkommende forslag
5. Fastsættelse af kontingent for perioden 1/2-21 til 31/1-22
Bestyrelsen foreslog fastholdelse af kontingent på 100 kr pr. år. Dette blev vedtaget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende fra bestyrelsen var på valg og ønskede genvalg:
Peter Enger, Anita Heiselberg og Stine Johansen – alle 3 blev genvalgt
Derudover var der 2 ledige pladser hvortil følgende blev valgt:
Zacharias Polonius og Carsten Birn
7. Valg af 2 suppleanter
Følgende blev valgt til suppleant posterne:
Mona Ottesen og Lilli Ingebrekt
8. Valg af revisor og suppleant
Finn Jensen genopstillede og blev genvalgt. Gytha Honore blev valgt som suppleant
9. Eventuelt
Der blev under eventuelt snakket om hvordan man i fremtiden kunne få fat i hjælpere. Der er
udfordringer med at mails ikke bliver læst og facebook opslag dør hurtigt. Der var snak om face-to-face
snak nok er det mest effektive. Den nye bestyrelse vil arbejde videre med at få fat i borgerne.
Der blev foreslået breve til nytilflyttere for at få fat i folk og gøre opmærksom på foreningen.

Der blev snakket om alle arrangementerne er noget man ankommer til i små grupper – der er ikke rigtig
noget som samler folk. Fællesspisning er lidt i den retning, men vi vil gerne mere den vej. Der var ikke
nogen forslag på bordet til et konkret arrangement.
Der blev snakket om lave aktiviteter/arrangementer for de frivillige og på den måde fastholde deltagelse i
vores arrangementer.
Egon fortalte lidt om medborgerhus projektet og at byrådet havde sat 100.000 af til undersøgelse af en
evt. placering. Der har været flere placeringer i spil, men det peger lidt med Fakta bygningen. Det har
desværre lange udsigter, men det vil åbne op for flere og større arrangementer hvis vi fik et
medborgerhus.

