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Mødeindkalder: Anne-Katrine
Referent: Lise

oo
Deltagere:
Palle Vedby Jensen, Niels Hansen (Snild), Lili Andersen, Lise Pagter, Claus Petersen, Inge Jensen,
Kjeld Maigaard, Jens Larsen, Martin Neess, Anne-Katrine Ipsen.
1. Valg af dirigent
Niels (Snild) blev enstemmigt valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var
rettidigt indkaldt.
2. Valg af referent
Lise
3. Bestyrelsens beretning
Formanden gennemgik årets aktiviteter. Bilag vedlagt.
4. Fremlæggelse af regnskab for 2017
Lili fremlagde det reviderede årsregnskab, som blev godkendt. Budget for 2018 blev fremvist.
5. Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.
6. Valg
Der vælges en ny suppleant, da næstformand Stine Ravn stopper.
Claus, der hidtil har været suppleant, indgår fremover i bestyrelsen.
Som ny suppleant valgtes Rasmus Vedby Mejlkjær, som ikke kunne være til stede.
Han havde givet tilsagn om at stille op og modtage valg.
Bestyrelsen vil konstituere sig ved næste møde d. 5/3.
7. Evt.
Anne Katrine vil spørge Stine og Sanne om, de igen vil være tovholdere på Byens marked.
Bestyrelsen har besluttet at købe en ny kaffemaskine, og Palle påtager sig opgaven.
Niels arbejder videre med at skaffe nye stole mv. til hallen, og samarbejder nu med en god
kontaktperson.
Martin Nees vil igen i år påtage sig projektet med affaldsindsamling i byen.
Palle nævner, at de efterhånden gamle bord-bænkesæt på Ankers mark trænger til en
”overhaling”.
Kjeld foreslår at vi anskaffer 8 flag med stænger til pynt ved indfaldsvejene på særlige dage.
Næste møde er mandag d. 5/3 kl. 19.00, hvor vi får besøg af Brian Worm Ahlquist fra Holbæk
Kommune. Han er chef for Kultur, Fritid og Borgerservice, og dermed også for Fællesskaber
gruppen.

