Referat for Laven Borgerforenings generalforsamling
Onsdag den 6. november 2019 kl. 19.30 i Alling Beboerhus – 40 deltagere
Inden generalforsamlingen var der 44 laven borgere, der deltog i fællesspisning, hvor Kaj, Susanne, Lise og
Hans havde lavet dejlig mad – tak.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
Asbjørn Bjerre blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet iht.
vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. Niels Bo Christensen blev valgt som referent.
2. Formandens beretning
Formandens beretning indeholdt:
 Juletræstænding i december med flot tilslutning, julemand og live julemusik
 Nytårskur for seniorer hos Stig og Bente – en begyndende tradition med hygge og samvær hos
Bente og Stig. Bente og Stig har taget initiativ til og arrangeret nytårskuren - tak for det. Nytårs
sammenkomsten holdes i 2020 hos Lise og Hans, Himmelbjergvej 87.
 Fastelavnsfest i børnehaven, som Sara var tovholder for. Masser af udklædte børn og voksne
mødte op til ballondans, boller, tøndeslagning m.v.
 Søsamlingsdag, hvor der blev klippet og ryddet op.
 Gåtur på egnenes stier og veje med afsluttende kaffe og kage hos Erna Kaihøj.
 Flytning af lageret fra Kjærs Mølle til Bomholtgård
 Nyt kajakstativ ved bådhuset
 Anskaffelse af to paddleboards efter tilskud fra Brugsforeningen Tryg’s (Kvickly) fond.
 Kontingentkampagne, herunder tanker om udsendelse af rykker/påmindelse
 Sct. Hans aften i prima vejr og med god tilslutning
 Sommerfest ligeledes i prima vejr
 God æblepressedag.
Hans gennemgik herefter den nye hjemmeside, som han har designet sammen med et nyt
reservationssystem til kano, kajakker m.v.
Tak og applaus til Hans’ beretning samt stor ros for den nye hjemmeside, og det nye reservationssystem.
Beretningen blev godkendt.
3. Kassererens beretning
Regnskabet vedlægges.
 Regnskabet udviste et pænt overskud, større kontingentindtægter, større indtægter ved udlejning,
større indtægter på arrangementer, men også større udgifter, depotgebyr for udleverede nøgler til
bådhuset er steget fra 2018 til 2019 og der er fortsat en pæn egenkapital.
Regnskabet blev godkendt og offentliggøres på www.laven.dk
4. Indkomne forslag.
Kontingent 2019-20
Bestyrelsen indstiller uændret kontingent, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen.
Depositum kano/kajakker
Bestyrelsen indstillede, at der betales et depositum på kr. 250 for at have en kano eller en kajak
liggende på det nye bådstativ. Generalforsamlingen drøftede forslaget. Efter drøftelsen konkluderede
Asbjørn, at generalforsamlingen var mere positivt stemt for en årlig betaling (ikke et depositum) for at
have en plads på bådstativet. Spørgsmålet om en årlig betaling på eks. kr. 200,00 eller et depositum
behandles igen i bestyrelsen og en afgørelse kan træffes af bestyrelsen.
Generalforsamlingen besluttede desuden, at det kun er medlemmer af Laven Borgerforening, der kan
benytte kano- og kajakstativet.
Køb af ekstra kano
Generalforsamlingen godkendte, at foreningen anskaffer en ny kano og muligheden for to nye kanoer
undersøges.
Oplæg fra ”Laven Sauna”
Et oplæg fra ”Laven Sauna-forening” blev omdelt. Oplægget omfattede etablering af en saunaforening
med det formål at anskaffe en sauna til brug for interesserede medlemmer af ”Laven Sauna-forening”.
Kaj Larsen gennemgik oplægget. Formålet med at drøfte det på Borgerforeningens generalforsamling
var et ønske fra ”Laven Sauna-forening” om at være et ”under-udvalg” under Borgerforeningen, dog
uden økonomiske/juridiske risici for Borgerforeningen.
Oplægget gav anledning til en længere drøftelse, hvor flere gav udtryk for betænkeligheder ved at
Borgerforeningen skulle involveres i et nyt ”sauna-projekt”.
Asbjørn konkluderede efter debatten, at Borgerforeningen er positiv overfor det nye sauna-initiativ
samt støtter og anbefaler ”Laven Sauna-forening” overfor myndigheder, fonde o. lign., men uden at
”Laven Sauna – forening” er et underudvalg under Borgerforeningen.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Rune Bak Hansen blev genvalgt, Sara de Reybekill og Daniel Hanselmann blev nyvalgt til bestyrelsen. Det
Der var opstillet 4 kandidater til bestyrelsen, men Lykke meldte sig frivilligt til at blive suppleant, så
skriftlig afstemning blev ikke gennemført.
Under ”eventuelt” gav flere udtryk for, at de ønskede skriftligt afstemning. Ifølge vedtægterne § 11 skal
afstemningen være skriftlig, hvis bare 1 medlem forlanger det, så det er muligt, vi skal bare huske at
bede om skriftlig afstemning.
6. Valg af bestyrelsessuppleanter
Lykke Eluna Viktoria Hammer og Gert Vincent blev valgt, og deltager i bestyrelsens arbejde, herunder
bestyrelsesmøderne fremadrettet.
7. Valg af revisor
Asbjørn Bjerre blev genvalgt.
8. Eventuelt
Stig opfordrede til, at bestyrelsen sikrer, at et jernstativ fra den tidligere sauna fjernes fra
søsamlingspladsen.
Der blev efterlyst en tydelig markering af Borgerforeningens både ved bådhuset (kano, kajakker, robåd
og motorbåd).
Per opfordrede bestyrelsen til at kontakte campingpladsen, hvor der er kommet skilte op med
gennemgang forbudt på stier, der tidligere har kunnet benyttes frit. Anne oplyste, at lokalrådet arbejder
med stier og veje, så en indsats skal koordineres mellem Lokalrådet og Borgerforeningen.
Daniel efterlyste information om ”flaghullerne” i det nye fortov bliver etableret på samme måde som i
det gamle fortov. Hans oplyste, at han havde fået tilsagn fra Silkeborg Kommune om hullerne etableres
inden jul.
Der blev anmodet om, at pizzaovnen tages ud af bookingsystemet, så den kan bruges frit evt. med
forudgående varsel på Borgerforeningens Facebook profil.
Bestyrelsen undersøger om pizzaovnen skal tildækkes for vinteren for at undgå sprængninger i stenene.
Afslutningsvis takkede Hans – Asbjørn for en god ledelse af generalforsamlingen.
Dato: 7. november 2019
Niels Bo Christensen, referent
Godkendt på mail:
Asbjørn Bjerre, dirigent

