Referat for Laven Borgerforenings Generalforsamling
onsdag den 3. november 2021 kl. 19.30 - ca. 21.30 i Alling Beboerhus

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
Asbjørn Bjerre blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig
Sara de Reybekill blev valgt som referent.
2. Formandens beretning
Hans beretter om de 2 sidste år.
Corona ramte os sidste år. Arrangementer blev planlagt og aflyst.
Banedanmark historik; Lågelåsning, nytårskur, fastelavn, Mette Frederiksen holder tale
14 dage efter og DK lukker ned. Julemand på vej/traktor, “sammen hver for sig”
Generalforsamling aflyst + fastelavn, nytårskur. Søsamlingsdag var første samling.
Henrik Køhler, Bjarne & Sara laver Fodbold telt og træskulptur, første gang officiel tiltag
til arrangementer med underskudsgaranti. (Fodbold)Telt på P-plads station afslag, DSB
har overtaget fra Arriva, positivt at vi ved hvem vi ska ha fat i -Mette Grumstrup. Sankt
Hans uden Heks, god sommerfest. Musikarrangement m. underskudsgaranti. Vi har
erhvervet os 1 kajak, 2 alukanoer, 10 borde, telt, bådmotor er blevet renoveret, 2
padleboards indkøbt. God stor interesse for børnearrangementer. Vi har mange børn i
byen og gerne de gode traditionelle arrangementer - MEN også meget gerne initiativer
fra alle i byen.
3. Kassererens beretning (se bilag)
Revisorer har gennemset det.
200,- for husstand / 100,- for enlige.
Sommerfest aflyst sidste år. - derfor forskel på dette punkt de 2 sidste forgange år.
OBS 0,75 pr øre pr hvert betalt mobilpay, så køb klippekort til baren ;-)
Rente forskel -Forklaring: Jyske bank; Kvartalsgebyr ændret. Fuldmagt gebyr, Gebyr på
mobilpay.
Evt. Nedtælle KR i sommerfest udgift/ indtægt der udligner sig.
Evt ny lås med Nøgler der betales ved engangsbeløb.
ca. Kr til arrangementer; 15.000 sommerfest, Juleposer 690,- påskeæg/harejagt 480,2900 sankt hans,Regnskab er godkendt og Tak til Niels for godt arbejde.
4. Ændringer af vedtægter /Hans (se bilag)
Ved Hans.
Vedtægter gennemset. Der er dele af disse, som vi aldrig overholdt.. Så vi må
revurderede dem - eller vores handlinger derefter. Derfor disse forslag til ændringer.
Se som bilag til dette referat de af bestyrelsen på generalforsamlingen fremlagte
forslag til ændringer.
§2 – Ændringsforslaget vedtaget.
§3 - Ændringsforslaget vedtaget.
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§5 - Slettes.
§6 - Ændringsforslaget vedtaget. Kontingent betales senest 31.7.
§7 - Ændringsforslaget vedtaget.
§8 - Ændringsforslaget vedtaget.
§12 - Ændringsforslaget vedtaget.
§14 - Ændringsforslaget vedtaget. TILFØJ -"Dog må det Ikke overstige foreningens
egenkapital"
§19 – Her var der afstemning. Resultatet blev, at vi beholder den nuværende
formulering således at vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte
stemmer for ændringen.
5. Forslag fra bestyrelsen.
- Bestyrelsen indstiller uændret kontingent.
200,- husstand. / 100,- enlige. – Det blev besluttet. Der var ingen indvendinger.
- Forslag om ny politik vedr. ydelse af underskudsgarantier vedr.
arrangementer foreslået af borgere.
Gode initiativer støttes med underskudsgaranti.
Ved fremvisning af budget før arrangement og regnskab bagefter.
Beløbet skal være fastsat før start.
Bestyrelsen sidder som "smagsdommere”
Besluttet. Der var ingen indvendinger.
6. Bestyrelsesmedlemmer.
Hans, Kaj og Daniel genopstiller.
Niels Bo, Sara og Rune genopstiller ikke.
Der skal vælges mindst 2 nye bestyrelsesmedlemmer.
Valgt blev:
Hans, Kaj og Daniel forsætter i bestyrelsen. De er på valg næste år.
Valgt for to år: Anne Mette, Anna, Karen Margrethe og Elisabet Laursen
(Karen Margrethe var fraværende, men havde accepteret opstilling)
7. Valg af revisor.
Revisorer er Flemming Würtz og Asbjørn Bjerre.
Asbjørn var på valg og genvalgtes.
8. Indkomne forslag
- Forslag vedr. begrænsning af støj fra udendørs aktiviteter. /Frederik Dagnæs (bilag)
- Forslag vedr. begrænsning af anvendelse af sprøjtemidler. Der henstilles til at der ikke
anvendes nogen form for sprøjtegifte, ikke i haverne og ikke på flise- eller asfalt-belagte
fællesområder i byen. /Frederik Dagnæs
Dirigenten meddelte, at forslagene ikke kan behandles på generalforsamlingen, da
indholdet ikke er noget borgerforeningen kan beslutte. Dirigenten tilbød at være
ordstyrer for en samtale om forslagene udenfor generalforsamlingens ramme.
Generalforsamlingen blev herefter sat på pause, mens forsamlingen havde mulighed for
at kommentere og diskutere forslagene. Da dette ikke var en del af
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generalforsamlingen refereres synspunkterne ikke her.
9. Eventuelt
Hans:
Køns-agenda er aktuel. Hans har modtaget en henvendelse om dette.
Der var en dialog om Herre og dame frokoster. Og overvejelser om navne og indhold
vedr. disse fester. De er dog ikke borgerforeningens arrangementer.
”Overvej at tage med videre, at det vurderes - fremmedgørelse af, at der ikke er en
julefrokost”
”Brand dem anderledes! Forslag: Tonsefesten og hyggefesten.”
”Definering er ikke afgørende for om det er den ene eller anden. Det der skal
fremhæves, er at der er fællesskab i Laven. Uanset den store differentiering.”
”Det er en god drøftelse og snak om emnet. Tak for at bringe det til vores bevidsthed.”
Malthe:
Er det muligt at få en bådplads til foreningens jolle? Eller en håndskubber til at få den i
vandet. Jollen er tung at få i vandet!
Hildur:
"Opera i Midten” Gratis! Et arrangement jeg gerne vil lave- sig gerne til om I vil være
med. Anbefaling af at bruge gymnastiksalen i Gl. Laven.
Asbjørn afslutter mødet.
__________________________________________________________________

Dato: 26.nov.2021
Sara de Reybekill, referent
Godkendt på mail:
Asbjørn Bjerre, dirigent
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