Referat af generalforsamlingen i Ormslev &
omegns borgerforening d. 23. Februar 2017,
Ormslev borgerhus
Gennemgang af dagsorden
Pkt. 1) Valg af dirigent,
Enstemmigt blev Niels valgt
Referent Ouafa Rian
Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt varslet og er
dermed beslutningsdygtig.

Pkt. 2) Forkvindens beretningen.
Året er gået godt, og vises i billeder på lærredet.
Vores busforbindelsen bliver til nr. 21 og vi er sikret indtil videre.
Og det betyder at vi forsat skal være opmærksomme på hvad der
sker fremover, og hvordan vi forholder os til det.
Kommunen har været herude flere gange ift. mobilitet, og
fremtidens kollektive trafik.
Vi har haft musik , især ved Kristian, og Mortens aften, fastelavn,
Helle har fortalt om at bo i Gellerup, vi har folk der står på
hænder. Vi har haft fokus på linjeføringen på Constantins vej, hvor
vi har givet vores besyv med ved Frank.
Vi har haft trakasserier om stierne i området herude, BRUG
STIERNE, vi har ret til at gå på dem, da det er gamle adgangsveje
til byen, brug dem, og hvis I oplever store problemer så sig til hos
bestyrelsen, så tager vi den videre med kommunen igen.
Anne Marie Helger var ude hos os i samarbejde med
menighedsrådet.
Vi har haft cykelløb og Skt. Hans bål, arr. af et fællesskab her i
byen, hønselauget
Vi er begyndt at kommunikere via Facebook, og der rammer vi en
anden målgruppe, meld jer gerne ind, og kommuniker både med
hinanden og bestyrelsen.

Derudover har vi haft et annus horribles, fordi bestyrelsen har
været handlingslammet, og der har været udtræden af bestyrelsen.
Og så holdt en generalforsamling i september for at få foretaget
vedtægtsændringerne, med nye medlemmer i bestyrelsen til følge.
Og vi fik nye folk, nye ideer og nye muligheder.
Bl.a. Begyndte vi at kigge på borgerhuset ift. at bruge det på en
anden måde end hidtil. Ikke i stort omfang, men i mindre omfang.
Og vi gik i dialog med Thomas, vores forpagter, og midt i dialogen
fik Thomas et tilbud fra Hassellager, og opsagde sin kontrakt med
os. Han stopper 1. August.
Ud af den turbulens vil vi ud på den anden side og se hvad der
kan komme ud af det.
Det er her vi står nu. Hvor vi skal skue fremad.
I Ormslev er der aktiviteter, der bare opstår, og så er der
gengangere, som fællesspisning, her er fryd og gammen.
Nye tider nye muligheder.
Der var et enkelt input: sørg for at Facebook og hjemmesiden er
synkront opdateret.

Pkt. 3: Regnskabet
Næste punkt er regnskabet ved Jakob, den nye kasserer
Antallet af medlemmer er ikke klart der har været noget rod, i
penge fra den ene kasse, til mobile Pay, via overførelser, via
kontant betaling osv.
Der er ikke en deadline ift., hvornår man indbetaler medlemskab
til foreningen.
Vi har ikke haft fordele ved at være medlem af borgerforeningen,
og det er en af de ting vi gerne vil kigge på – dvs. flere fordele ved
at være medlem.
Kommentar: Godt oprydningsarbejde, Punktet under
bagagerumsmarkedet, hvor pengene ikke er bilagslagt.

Pkt. 4 : Vedtægtsændringer

Ouafa Rian gennemgik vedtægtsændringer, tegningsretten, og de
nye specificeringer af vedtægterne for foreningen.
Forslaget til ændringer er vedtaget med flertal.

Pkt. 5. Borgerhusets fremtid
Jakob fremlagde 3 forskellige modeller for hvordan borgerhuset
kan drives videre.
Model a: mere frihed, mere arbejde for borgerne, især bestyrelsen.
Her er vi afhængige af medlemmernes interesse og aktivitet. I
denne model overtager borgerforeningen driften af huset
Model b: halv forpagtning af køkken/sal, og halv del til
borgerforening
Model c: Som den gamle aftale med fuld forpagtning
Efter en god lang diskussion om diverse temaer der er vigtige at
tage op, går generalforsamlingen til afstemning for borgerhusets
fremtid.
Der blev lagt om til en afstemning, om hvilken model
borgerforeningen ønsker at afprøve i det kommende år med
evaluering i februar 2018.
Antal stemmer til A+B: 51
Antal stemmer C: 5
Borgerforeningens generalforsamling vælger at bestyrelsen skal
lave et forsøg, med at drive borgerhuset med både større
fleksibilitet og rentabel indtægt( model A+B)

Pkt. 6. Valg
Frank Jensen og Ouafa Rian er på valg og modtager genvalg
Og de genvælges begge enstemmigt.

Pkt. 7. Evt.
1) Ved Gl. Sø vænget, lige ved siden af Borgerhuset er der et
stykke jord der kaldes: Gadens Jord, der er oversvømmelser ind til

nabogrunden kommunen vil ikke dræne opsamlingen af vand
der, og der er privat betalt for at dræne den indtil nu.
Der skal gøres krav på jorden, af borgerforeningen, så den kan
drænes af kommune, da den i dag ikke
2) Vibeke, vedr. trafikken på Trindballe vej( C vej), den saltes og
gruses ikke, og den ryddes kun for sne hvis der er mere end 10cm.
Kan vi som borgerforeningen gøre noget, fordi vejen er rigtig
rigtig slem.
3) Lis og Susanne, vi vil gerne fejre at vi er 60+ og ved at lave en
mandags frokost i borgerhuset en gang om mdr. For pensionister,
efterlønnere og andet godt folk. Vi sender et opslag rundt, på FB,
www og i skabet ved bussen. Det bliver et sammenskuds -arr. Vi
starter kl. 13.00, vi vil hygge og synge sange, og bruges det til en
drivkraft til at få andre ting til at ske fremover. Kom!
4) Susanne, det er muligt at låne bøger, Ormslevvej 468 der er
åbent når flaget er ude ved døren! Og hvis flaget ikke er der kan
man bare komme og ringe på;-)
5) Poul, spørger til udgifterne til borgerhuset, hvor kommer de
penge fra. Derudover skal vi kigge kontrakten med forpagteren
helt igennem.
6) Frank, vi har to trailere- vi mangler et sted de kan stå- er der
nogen der har plads til at have dem stående? Kontakt Frank
Tak for god ro og orden, dirigenten

M.v.h.
Referent, Ouafa Rian

