Generalforsamling på Bakkensbro 2015
Der ar et fremmøde på 46 personer.
Valg af dirigent;
Formandens beretning;



















Herregilde med ca. 60 personer
Damegilde blev aflyst
Afskedigelse af Lars og modtagelse af Janny og Johs
Møde med Bakkensbro Forening mest Johs
Vi forsøgte Dilettant
Web master overgivet
Affaldsindsamling
Lands udviklingsplan nr. 2 blev grundlagt
Vi have rengøringsdag lige inden sommer
Sommerafslutning var en hyggelig dag med grill og Grolf
Der blev ryddet op og så blev der afholdt loppemarked
Ringridning blev der igen solgt Pølser og Øl og Vand
5 bestyrelsesmøder og møder eller samtaler efter behov.
4 fællesspisning med 20 kr. som standart
AU-posten har nu fundet dens udseende
Så har vi fået et Elklaver på Jannys opfordring, hun søgt ved landdistriktsudvalg.
Vi vil gerne takke alle der gerne hjælper os gennem hele året
Formanden vil gerne takke bestyrelsen

Fremlæggelse af Regnskab;
Bo fremlægger regnskab med et indestående på 72.719 kr. ved årets begynd.
Salg gennem året der er gået, med salg af reklamer, fællesspisning, ringridning, annoncesalg m.m.
Og på udgifter siden ligger der mad, drikkevare, BACKS, møder, små anskaffelser, ringrider overskud,
Og afslutter året med en pengebeholdning på 100.269 kr.

Indkommende forslag;
Ændringer i Vedtægter vi vil gerne have det ændret og udvide bestyrelsen fra 5=7 til 7=9
Varsling flyttes fra 3 uger til 2 uger
Varslinger skal afleveret 7 dage inden og ikke som nu 14 dage inden og varslet på hjemmeside.

Au-Laugets fremtidige arbejde bliver lagt sammen med Budget fremlæggelse.
Budget; Vi starter ud med 100,269 kr.

Og så er der lidt gæt fra Bestyrelsen hvad vi i 2015 vil have af indtægter og udgifter.
Så hvis vi gætter rigtig så ender vi på et beløb på ca. 59,769 kr.
Spørgsmål; telt hvad er det til. Asmus fortæller at vi gerne vil have et telt sammen med Nybøl, Blans og
Avnbøl/Ullerup derved vil vi gerne sætte 5000 kr. ind så vi selv kommer med en egenbetaling.
Infotavler; vi mangler lidt en info tavle så beboerne i Avnbøl også kan følge med i, så der ikke kun er
info på døren ved brandstationen.
Avnbølsned; det er sat af til at vi sætter bålhytten der før har stået ved Børnehaven skal stilles op der
ude i skoven.
Johs fortæller om Backs fremtidige arbejde.
Ideen om Medborgerhus blev derved allerede grundlagt i 2013, der blev afholdt flere møder.
Backs er en Paraply gruppe under Avnbøl/Ullerup landsbylaug,
Backs bestyrelse består af, Formand, Næstformand, sekretær, udlejere, kasserer, pedel.
Økonomisk tilskud til drift; 272.000 kr. i alt. De sørger for udvendig skjold og lys, vand og varme.
Den 29. maj er overtagelses dato. SÅ der efter er det vores ansvar.
Der er plads til folkeoplysningsudvalgets henviste foreninger. Kniple-pigerne, Strikkegruppen,
Radioamatører. Fjerkræ-udstilling, Bordbasserne m.m.
Der er Forsamlingslokaler, udlejningsaktivitet, Landsbylaugets kontor, Nøddebo Familiekollektiv,
Dagplejerne m.m.
Vi nyder også godt af Nytte og senior-jobbere med havearbejde og flytter bålhytte ned i skoven.
Der kom forslag om en krofbane i haven.
Valg af bestyrelses medlemmer. Nicky, Robert, Ulla og Johs.
De gentager alle genvalg
Finn Clausen vil gerne vælgers med ind i bestyrelsen.
Revisor og revisor suppleant er begge på valg ind i valget ind i BACKS. Så alle er på valg.
Revisor; Jørgen Otten og Jørgen Lind Suppleant; Ben Amelung.
Vi mangler navne på folk der er på valg og hvem der modtager genvang til generalforsamlingen.
Bestyrelsesmøde 21 april 2015

Bestyrelsesmedlem Finn Iversen Clausen – fic@first-consult.dk
Revisor jørn otten js.otten@hotmail.com 20119495
Jørgen Lind cogjlind@os.dk 26246633
Revisor suppleant Ben Amelung amelung@mail.dk 29700039

