Generalforsamling
Onsdag 13. februar 2019

Dagsordenen vil blive afviklet efter foreningens vedtægter:
a) Valg af dirigent
b) Bestyrelsens/formanden beretning
c) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet + budget for aktuelt år
+ evt. kontingent for det kommende kalenderår.
d) Indkomne forslag
e) Valg af formand – se mere om valget i paragraf 9
f) Valg af næstformand og kasserer
g) Valg af sekretær og bestyrelsesmedlem
h) Valg af bestyrelsessuppleanter for et år
i) Valg af revisor
j) Valg/nedsættelse af udvalg
k) Eventuelt
Formand Kristian Petersen bød velkommen.
a. Torben Greve Otzen blev valgt som dirigent.
- Generalforsamlingen var lovlig, da der er indkaldt med 3 ugers varsel ved
mail til medlemmerne, udsendt 20. januar 2019.
- Stemmeberettigede er alle, der er registreret som medlem pr. 31.1.2019.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
b. Fra formandens beretning:
Et udpluk i denne:
- Det forventes at der afholdes de samme arrangementer i 2018 som de
forrige år, hvor børnedyrskuet er udvidet med børneloppemarked og der til
tilgået et ”gavebord” i august i samarbejde med Seest Bageri.
- Der er fundet ny entprenør og petanque banen kommer når vejret tillader
det.
- Der lyder en stor tak til ildsjælene herunder Ib Bie, Rie Rasmussen, Lene
Molin, samt mandagsholdet der løbende vedligeholder pladsen og Leif for
græsklipning.
- Der søges løbende midler fra fonde og virksomheder for at have penge til
den daglige drift samt fremtidsvisionerne.
- Hjemmeside og Facebook siden er opdateret hvor Torben takkes for
indsatsen.
c. Henning Hinrichsen gennemgik regnskabet for 2018 og budget for 2019.
Budgettet blev godkendt.
d. Ingen indkomne forslag
e. Formand: Kristian Petersen fortsætter.
f. Næstformand: Rie fortsætter.
Kasser: Henning træder ud af bestyrelsen og takker for sin indsats.
Flemming Fønss blev valgt som ny kasser.
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g. Torben Otzen forsætter som sekretær
h. Gitte Juhl blev valgt som bestyrelsesmedlem, Thomas Thrane blev valgt som
bestyrelsesmedlem, Simon Thrane blev valgt som suppleant.
i. Ole Stampe blev genvalgt som revisor.
j. Der var ingen nye udvalg
k. Eventuelt:
- BlueKolding måtte melde afbud af deres projekt omkring klimatilpasningerne
i Kolding Ådal da emnet ikke er endelige politisk behandlet. Når dette er
behandlet kommer der et borgermøde omkring emnet i samarbejde med
Seest Samling. Hvis alt går som planlagt bliver dette i marts/april 2019.
- Der var en længere dialog omkring den nye scene/hytte med både
bekymringer og ideer. Når der forligger en tegning indkaldes de nærmeste
naboer, så der er enighed omkring placeringen og omfanget.
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