Referat af generalforsamling i Herslev Bylaug den 24. oktober 2013
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Henning Maigaard, som blev valgt.
Generalforsamlingen blev betragtet som lovligt varslet ifølge vedtægterne.
2. Formandens beretning ved Torben Olesen
Se bilag 1
Bemærkninger til formandens beretning:
Henning bemærkede blandt andet initiativet ved gadekæret og tankerne om udnyttelse af det
grønne område midt i byen, samt opbakning til bylaugets bestyrelse.
Marianne bakkede op om bylaugets arbejde og arrangementer i det hele taget. Som nabo til
det grønne område midt i byen bakkede hun op om, at der kommer mere aktivitet på
pladsen. Hun foreslog, at der kunne etableres sandkasse inden på deres del af pladsen, og
hun har allerede en sandkasse der eventuelt kan benyttes.
Marianne opfordrede endvidere til at kirkepladsen udnyttes bedre til fællesområde.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Regnskab og budget ved Kate Skjærbæk
Se bilag 2
Regnskab
Det budgeterede underskud det forgangende år på 3000 kr endte med kun at blive et
underskud på 47 kr. Alle de flotte bidrag fra borgere i Herslev er hovedårsagen til at positive
resultat. Bestyrelsen takker alle der har bidraget.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet – regnskabet blev godkendt
Budget
Ingen bemærkninger til regnskabet – budgettet blev godkendt
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse
Anni Nystrøm (modtaget ikke genvalg), Helen Klingemand (modtager ikke genvalg)
Tina Larsen, Bo Sommerlund, Helle Torp Christensen blev valgt og genvalgt til bestyrelsen.
6. Valg af supplanter
Lone Pedersen (modtager ikke genvalg), Tina Larsen (modtager ikke genvalg).
Lisbeth Svendsen, Karsten Hansen og Anette Stark blev valgt som supplanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor og revisor suppleant
Jørgen Vedel modtog genvalg som revisor og blev genvalgt.

Jørgen Engelsen modtog genvalg som revisor suppleant og blev valgt.
8. Eventuelt
Bestyrelsen opfordrede alle der har en e-mailadresse til at skrive det på en liste, der blev
sendt rundt under generalforsamlingen. E-mailadresserne vil blive brugt til at udsende
påmindelser om arrangementer, alm. information og eventuel anden henvendelse far
bylauget. Det vil være en stor hjælp for bylauget at få emailadresser, da det ikke er i alle
tilfælde det er muligt at gå rundt med breve til alle borgere i Herslev. Borgere der ikke var
med ved generalforsamlingen og som ønsker at oplyse deres e-mailadresse er velkommen til
at skrive en mail til Helle fra bestyrelsen (helle_torp_c@hotmail.com)
Bylauget i Herslev har sammen med bylaguet i Katting aftalt at mødes hver den 1. fredag i
måneden til en fredags øl/vand på bryghuset. Alle opfordres til at komme og være med. Og
Tore fra bryggeriet har foreslået, at der kan blive arrangeret spisning i forbindelse med
fredagsøl/vand, hvis det bliver planlagt på forhånd. Hvis der er nogen, der har lyst til at være
med til at stable et sådan arrangement på benen så kontakt endelig bylauget. Bylauget
opfordrede afslutningsvis til, at der bakkes op om vores gode sponser Herslev Bryghus.
Tak for en god generalforsamling.

