Referat af generalforsamling i Hjortshøj Landsbyforum 22.06.2020
1) Valg af dirigent: Lasse Bødker Smitt
a. Generalforsamling blev indkaldt rettidigt
2) Valg af referent: Nanna Schneidermann og Karen Woer
3) Beretning ved formanden, se bilag med beretning
Bjarne sender beretning.
Kommentarer, erhverv eventuelt pa stykket ned mod motorvejen. Så håber vi at det bliver
med udkørsel direkte til Mejlbyvej.
Trafik bliver et stort emne i helhedsplanen, da der er for mange lukkede kvarterer i byen,
hvor man skal køre ned gennem Virupvej.
Hvad med butikken ved Sastrupvej. Bjarne svarer, at grunden nu er til salg, men ingen
andre nyheder herom endnu.
4) Regnskab
Mistet annonceindtægt, sat som tab, men det skyldes at annoncørerne ikke længere
ønskede at sætte annoncer i, men ikke har sagt dem fra i tide. Desværre betyder det at
bladet ma blive mindre fremover. Der var overskud sidste ar derfor kunne det lade sig gøre
sidste ar.
Det ser ud til at vi har 2000 i underskud, det skyldes at der skal være 10.000 til trærejsning.
Men vi havde 6000 på girokontoen, derfor var lånet en teknikalitet.
Til højre budgettering 2020. Annoncering er sat ned i budgettet, da Kurt forudser et fald i
indtægt. Regner ikke med at der skal bruges penge til kreditorer, til gengæld skal der nok
bruges mere til mødeaktivitet, pga helhedsplanen.
Vi bruger penge på medlemskaber til landsbyliv og egnsarkivet.
Forhøjede udgifter pa administration, da vi skulle købe adgang til indesign program til
bladet.
Regnskab godkendt
5) Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
6) Valg: på valg er Karen Woer, Ove Overgaard Nielsen og Bjarne S. Bendtsen (alle villige til
genvalg). Revisor: Per Jørgensen (villig til genvalg). Desuden skal der vælges en ekstra
revisor og en suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at stille
op til valgene.
Alle bestyrelsesmedlemmer genopstillede blev genvalgte. Også revisor Per Jørgensen
genvalgt. Lene Drewsen foreslås som anden revisor og vælges.
Suppleant.

Nanna er siddende og i første år. Bestyrelsen gives mandat til at udsøge endnu en
suppleant.
7) EVT. hvornår skal vi holde Årsmøde? Udskydes til efter ferien. Vi kan låne fælleshus igen og
det aftales mellem parterne snarest.

