Referat fra generalforsamling i Bælum Lokalråd
Dato:
Sted:

5. januar 2017 kl. 21
Bælum Skoles samlingssal

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Forslag til planer for det kommende år
5. Valg af rådsmedlemmer iht. vedtægterne
6. Valg af 3 suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt
Ad pkt. 1.
Dirigent blev Henrik Christensen.
Ad pkt. 2
Formand Bente Søgaard aflagde kort rådets beretning vha. powerpoint præsentation.
Ad pkt. 3.
Kasserer Per Nielsen gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden bemærkninger.
Ad pkt. 4.
Se powerpoint. Planer for fremtiden blev lagt ud til borgerne som opfordres til at komme med ideer.
Forslag kom fra salen: P-pladsen ved stationen kan evt. laves til grønt område ifm. kommende kloakering.
Ad. pkt. 5:
På valg var følgende medlemmer:
- Bente Søgaard - genopstiller
- Henning Appel - genopstiller ikke
- Per Nielsen - genopstiller ikke
- Marianne Riise - genopstiller
- Kasper Kjær Jensen – genopstiller
Bente Søgaard, Marianne Riise og Kasper Kjær blev genvalgt.
Herudover blev Marie-Louise Melgaard og Frank Jeppesen valgt til bestyrelsen.
Ad. pkt. 6:
På valg var følgende suppleanter:
- Carl Henrik Ulrichsen - genopstiller ikke
- Elise Pedersen – genopstiller
- Poul Thøis Madsen – genopstiller
Elise Pedersen og Poul Thøis blev genvalgt. Herudover blev Tommy Jensen valgt som suppleant.
Ad. pkt. 7:
På valg er følgende revisorer:
- Erik Lassen, revisor – genopstiller
- Michael Rapp, revisorsuppleant – genopstiller
Erik Lassen og Michael Rapp blev genvalgt.

Ad. pkt. 8:
Der var ikke indkommet forslag.
Ad. pkt. 9:
Forslag fra salen:
- Kort over gamle byveje
- LR kunne holde flere 'temamøder' - fx ifm. kloakering
- Mere info fra vandværket bla. ifm. kloakering og vandafbrydelser er ønskeligt
- Varmeværket v. Henrik Christensen orienterede om rørføringen vedr. kommende solfangeranlæg. Der
ønskes en tættere placering til varmeværket og der er aftale om køb af anden grund til anlægget.
Der var ca. 90 borgere mødt op, inkl. dirigent og bestyrelse.
Den nye bestyrelse besluttede at konstituere sig på første bestyrelsesmøde, som blev sat til den 17. januar.
For referat 6.01.2017
Henning Appel
Afgående sekretær

Underskrift dirigent

Henrik Christensen

