Referat fra generalforsamling for St. Sjørup Bylaug
den 26. oktober 2017.

Referat fra den ordinære generalforsamling torsdag den 26. oktober 2017, kl. 19.30 i
Fælleshuset.

Referent: Hanne Hedevang

Der var fremmødt 34 medlemmer

Dagsorden:
1. Valg af dirigent:
Til dirigent blev Olaf K. Madsen valgt.

2. Formandens beretning:
Lars Gaaei gennemgik formandens beretning, hvor han bemærkede, at der har været
nogenlunde samme antal arrangementer, der plejer at være på et år.
Der blev fortalt, at Oasen bliver officielt indviet den 5. november 2017, kl. 14.00 af
udvalgsformand Else Søjmark. Alle blev opfordret til at deltage i arrangementet.
Herudover blev Sommerby nævnt. Alt er forløbet godt igen i år, med et fint overskud til følge
på trods af vejret. Lars fortalte ligeledes, at Hevring Ishus havde været tilfreds med salget, og
vi fik vort hidtil største overskud på is salget. Lars takkede alle for de indsatser, der var gjort i
forbindelse med de forskellige arrangementer især med Sommerby.
Lars fortalte om etablering af Rougsø Fællesråd, der består af alle foreninger i det gamle
Rougsø område, dette med henblik på at kunne samarbejde på tværs af foreningerne, men
også for i fællesskab at kunne søge midler til anskaffelser via ELRO-fonden. Herudover er der
ved at blive etableret en ”ting-bank”, hvor de enkelte foreninger har oplyst, hvad de har af
ting, der kan lånes af de andre foreninger. I styregruppen for Fællesrådet sidder Henning
Hansen, Poul Busk og Lars Gaaei.
Endvidere blev der informeret om, at Norddjurs Kommune har afholdt et kursus i Fundraising
for foreningslivet i Kommunen. Kurset tog udgangspunkt i hvordan og hvor man kan søge
midler til aktiviteter og andre projekter hos diverse fonde. Fra bestyrelsen deltog Lars og
Hanne på kurset.
Som et nyt tiltag har Malene startet et yoga-hold, der bruger Fælleshuset hver mandag. Det er
blevet taget godt i mod. Deltagerne på holdet betaler alle et bidrag til lys, varme og rengøring.
Martha nævnte i den sammenhæng, at der er bestilt rullegardiner til vinduerne i Fælleshuset,
og at de vil blive leveret i løbet at ca. 14 dage.

Lars informerede desuden om, at Fælleshuset har været lejet ud mere i dette år end de
tidligere år. Han gjorde opmærksom på, at hvis huset lejes ud til private arrangementer,
betales for leje af huset, men hvis huset bruges til øvrige aktiviteter for alle i St.Sjørup,
betales kun et lille beløb pr. deltager til dækning af lys, varme og rengøring.
Lars fortalte videre, at bestyrelsesmøderne er blevet afholdt den første søndag i lige måneder,
hvilket har resulteret i, at 1 medlem af bestyrelsen ikke har kunnet deltage på møderne.
Poul-Erik gjorde opmærksom på, at dagsordenen var lavet forkert i forhold til vedtægterne,
idet punktet ”Indkomne forslag” ikke skulle være punkt 7, men punkt 4.
Herefter blev formandens beretning godkendt.

3. Kassererens beretning:
Jonna Castelli gennemgik regnskabet punkt for punkt. Hun lagde især vægt på, at Sommerby
havde givet et flot overskud. Det samlede resultat for året blev på kr. 84.542, når den
ekstraordinære udgift til Oasen på kr. 25.305 var trukket fra endt resultatet på kr. 59.237. Til
sammenligning blev resultatet for 2015/2016 på kr. 49.560.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for det kommende år på kr. 100 pr. medlem.

5. Forslag om fortsat tilbagebetaling af oprindelige anlægslån fra medlemmerne:
Bestyrelsen foreslog fortsat tilbagebetaling til medlemmerne af anlægslånene. Der er blevet
tilbagebetalt kr. 8.500 i indeværende regnskabsår og det forventes at der tilbagebetales ca. kr.
9.000 for næste regnskabsår.

6.a Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg er Martha, Maibritt og Tommy. Alle var villige til genvalg.
Der var forslag til at Klaus Mørch blev opstillet og det var han villig til. Efter reglementeret
valghandling blev Martha, Maibritt og Claus valgt ind for en 2-årig periode.
Tommy indvilligede i at blive 1. suppleant og Peter blev 2. suppleant.

6.b Valg af kasserer og 2 revisorer:
Kasserer Jonna og de 2 revisorer Kirsten og Olaf var villig til genvalg. Alle blev genvalgt.

7. Indkomne forslag:
Der var ikke modtaget indkomne forslag.

8. Eventuelt:
a) Margit forespurgte om der kan laves vej chikaner i byen, da der køres meget stærkt
igennem den, måske i lighed med det der er lavet i Ingerslev? Rich foreslog i stedet for
”brostensbånd” over vejbanen, det vil sænke farten, men var ikke til hinder for større
køretøjer som f.eks. busser eller for snerydning. Olaf gjorde opmærksom på at det er
vejmyndighederne der skal beslutte, om der må sættes vej chikaner op eller andet. Der var
ønske om, at bestyrelsen arbejder videre med dette.

b) Bente ønskede, at facebook blev brugt noget mere til annoncering af arrangementer, samt
til at offentliggøre referater og andet. Der blev gjort opmærksom på, at arrangementer blev
sendt ud til maillisten og at referater kunne findes på hjemmesiden.

c) Malene syntes, at plakatskabet skulle anvendes noget mere.

d) Marianne havde et forslag vedr. Sommerby, der gik på, at vægterne gik deres aftenrunde
kl. 21.00 i stedet for kl. 22.00, da der så ville være flere til stede på pladsen. Olaf foreslog, at
vægterne kunne slutte ved teltet kl. 21.30 til en fællessang.

e) Af kommende arrangementer kan nævnes, at der er 46 tilmeldte til ”Liv i forsamlingshusene” i St. Sjørup, hvor der er lysbillede-foredrag af dokumentarfotograf Mads Nissen. Mads
Nissen. Mads har tidligere boet i St. Sjørup.

Åbning af Oasen som tidligere nævnt den 5. november 2017, kl. 14.00

Tøjaften fra kl. 19.00 den 28. november 2017

Nytårsaften. Tommy sørger for, at Fælleshuset er åbent fra kl. 19.00, og der vil være
fyrværkeri sponseret af Ole.

Olaf fortalte, at han ville forsøge at lave et arrangement til Museum Østjylland i Randers (Afd.
under Kulturhuset), hvor der i øjeblikket er en udstilling ved navn ”Livet ved fjorden”. Han
foreslog en dag i januar, hvor der vil være samlet kørsel med bus fra Fælleshuset og til
Randers og retur. Efter hjemkomst til Fælleshuset kunne aftenen sluttes af med rødvin og ost.

Der blev gjort opmærksom på, at der forsat drikkes morgenkaffe om tirsdagen kl. 9.00 i
Fælleshuset, hvor alle der har lyst er velkomne.

Ligeledes kan alle der har lyst til at deltage i Yoga om mandagen henvende sig til Malene.

Olaf takkede for god ro og orden og sluttede generalforsamlingen af.
Der blev serveret kage og kaffe/the.

Referent Hanne Hedevang

