Generalforsamling – Snejbjerg Borgerforening
20. maj 2021

1. Valg af dirigent
a. Ditte Gramstrup er valgt som dirigent
2. Konstatering om Generalforsamling er lovlig varslet og indkaldt
a. Generalforsamlingen er lovlig indkaldt på hjemmesiden og Facebook den 26. april –
altså 4 uger inden generalforsamlingen.
3. Valg af referent
a. Jacob Dørr Sørensen er valgt som referent.
4. Bestyrelsens beretning v/ Ditte Gramstrup
a. 2020 bar præg af corona, og det gjorde medlemsregistreringen også. Vi er
reduceret til 263 medlemmer. Det er til dels begrundet i, at der ikke har været
afholdt arrangementer, og der har også været begrænset aktivitet i bestyrelsen. Der
er omdelt flyer primo 2020 og postet på FB. I 2020 var der desuden et samarbejde
med Øster Skovgaard samt B&B i Gødstrup. Det gav ikke flere medlemmer.
b. Vi havde en alternativ påskeaktivitet, hvor børn kunne pynte juletræet med
påskeæg.
c. I forbindelse med Skt. Hans solgte Snejbjerg Bageri snobrødsdej og donerede
1.000,- til foreningen.
d. Alle arrangementer blev aflyst.
e. Vi har forladt app’en ”Din Landsby”. Lars Johnsson er i gang med at lave et nyt
system, der gør det lettere at opdatere hjemmesiden.
f. Der har været arbejdet på ”Sikker skolevej” sammen med skolen. Arbejdet
fortsætter og er i fuld gang. I 2021 og ender ud i et samlet ”Sikker Skolevej” i hele
byen (Engbjerg/Snejbjerg)
g. Der har været indledende arbejde omkring en video omkring Snejbjerg.
5. Godkendelse af revideret regnskab for 2020
a. Regnskabet blev gennemgået af kasserer Tina Bøggild. 2020 endte med et overskud
på kr. 10.865,- og egenkapitalen er dermed på 65.449,09.
b. Regnskabet blev godkendt.
6. Behandling af indkomne
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a. Der var ingen indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen
•

Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 og max 7 personer (vælges for 2 år).

•

På valg:
-

Helle Toft – genvalgt

•

Opstillet til bestyrelsen: Pernille Stampe Kjeldsen og Per Zimmerlund – valgt ind

•

Bestyrelsen består således af: Helle Toft, Pernille Stampe Kjeldsen, Jacob Dørr
Sørensen, Helle Olsen, Kai Jeppesen, Per Zimmerlund

8. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år)
•

Kai Østergaard

•

Ditte Gramstrup

9. Valg af revisor (vælges for 2 år) og revisor suppleant (vælges for 1 år)
•

Jørgen Rasmussen er valgt som revisor

•

Henning Juhl Rasmussen er valgt som suppleant.

10. Eventuelt
a. Intet at tilføje

21.05.2021
Jacob Dørr Sørensen
Referent
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