Referat fra ordinær generalforsamling i Gantrup Borgerforening d. 9. september 2015
Dagsorden udsendt pr. mail den 24. august 2015.
Ad. 1 - Valg af dirigent og referent: Dirigent: Allan. Referent: Susanne
Ad 2 – Bestyrelsens beretning. Per berettede om det forgangne år.
Høstfesten i oktober 2014.
Der har været forskellige ture i løbet af året, b.la. til Sdr. Bork forsamlingshus og videre til Tipperne, Spise af
skoven, Østerstur til Rømø, Besøg hos Skytten fra Julianelyst og de nye Biogas anløg.
Derudover har det været fællesspisning 3 gange i forsamlingshuset, hvor der har været mellem 30-35
fremmødte.
Kjørmesgilde hvor der var fuld hus, og hvor det gav et pænt overskud, arrangeret af Jørgen 2mat.
Sankthans fest, hvor der var stor tilslutning til fællesspisningen og bålafbrændingen, hvor der igen i år var
lavet en heks.
Ved Rengørings/vedligeholdelsesdagen var der et stort fremmøde, loftet i salen blev lydisoleret, ud over
andre reparationer samt rengøring. Dagen sluttede af med fællesspisning af pizza hos Carsten og Sanne.
Efter ekstraordinært generalforsamling i juni 2015, blev jordkøbet igangsat, hvilket ikke er helt på plads
endnu. Vi har fået tilladelsen fra Natur Erhverv styrelsen til at opkøbe jorden, og vi afventer at hører
nærmer fra advokat og landmåler.
Vi er blevet medlem af Landsbyrådet, hvilket b.la giver mulighed for ideudveksling og mulighed for at søge
penge til forskellige tiltag i byen og vedr. Forsamlingshuset.
Nye tiltag vi gerne vil arbejde videre med i det næste års tid; nyt loft over baren, evt. halvtag over terrassen
og andre tiltag der kan afhjælpe der store regn mængde som vi forsat må forvente fremover. Ved den
sidste omgang med meget regn, stod der vand op til terrassedøren.
Af arrangementer i den kommende tid, er der foredrag om flygtninge fra 1945-46, Ulven, høstfest og
fællesspisninger. ( se mail vedr. de forskellige arrangementer).
Der arbejdes forsat ift. Cykelsti fra Gantrupvej langs Ryvej, til den allerede etablerede cykelsti.
Bestyrelsen foreslår at der bliver nedsat en idegruppe, til at komme med forslag til hvad den (snart) ny
indkøbte jord bag forsamlingshuset kan bruges til. Idegruppen kan blive oprettet ved et af vores
fællesspisninger.
Allan opfordre til at enkelte deltagerne ved forskellig arrangementer/ture, tager billeder og at der bliver
udarbejdet et lille stykke tekst, som kan sættes op hjemmesiden.
Beretningen blev godkendt.

Ad. 3 – årsregnskab
Lea stod for fremlæggelsen

Regnskabet er gennemgået og fundet rigtigt af Karl Jensen.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4- Der var ingen forslag fra bestyrelsen.
Ad. 5- Der er ikke modtaget nogen forslag
Ad. 6 – Valg af andelshavere og medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen.
Lea Lak og Susanne Jensen modtog genvalg valgt for en 2-årig periode. Suppleanter: Rasmus Johansen blev
valgt som ny og Martin Scharling blev genvalgt.
Ad. 7 - Valg af revisor. Karl Langballe Jensen blev genvalgt.
Ad. 8 - Evt.
Der var ingen emner der blev drøftet.

