Referat fra Generalforsamlingen i HAN
3. oktober 2012
1

Valg af dirigent og referent

Efter formandens velkomst blev Bent Nielsen valgt til dirigent og Lone Jensen til referent
Dirigenten gennemgår dagsorden for generalforsamlingen. Anders Brandt meddeler at han
trækker de forslag som står under punkt 4: Indkomne forslag

2

Bestyrelsens beretning

Beretningen kan læses på www.han.dk.
Der var ros til beretningen. Dog mente generalforsamlingen, at det var vigtigt at få indført en
logbog på Notmark Skole samt at der blev opstillet byporte

3

Fremlæggelse af revideret regnskab

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Kan ses på www.han.dk.
Kapitalen fra indskudsbeviserne er klar til udbetaling. Men ifølge indskudsbeviserne skal det
først ske efter 5 år. Det retter vi os efter.

4

Indkomne forslag

Udgår, da forslagene er trukket tilbage

5

Udviklingsplanen tilretning til vedtagelse

Udviklingsplanen kan læses på www.han.dk.
Arbejdet med landsbyspedeller bliver lagt i et udvalg, som skal bestå af ildsjælene omkring
dette projekt.
Det samme gælder arbejdet med Bæredygtig landsby, som ligeledes bliver lagt i et udvalg,
som skal bestå af ildsjælene omkring dette projekt.

6

Fremlæggelse af fremtidigt arbejde og budget

Kan ses på www.han.dk.
Der arbejdes på en krolfbane samt stabilisering af alle nuværende aktiviteter. Spilleaften er
erstattet med PC-undervisning og spilleaften på PC.
Budgettet afspejler at der ikke igangsættes store projekter i næste periode.
Vi må gerne være mere ambitiøse med hensyn til overskud på lokaldagen

7

Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter

Jonna Aebeloe, Ken Olav Aebeloe, Henrik Hansen blev alle genvalgt til bestyrelsen.
Carsten Schmidt genvalgtes som revisor.
Bent Nielsen blev valgt som suppleant.

8

Evt.

Kopimaskinen placeres i Notmarks lokalforenings lokale. Bruno betjener den.
Hvis dagplejen ikke længere skal bruge det tilstødende lokale, kan væggen i mellem lokalerne
rives ned.
Opgangen i Notmark Gammel Skole bør udsmykkes af fx lokale kunstnere eller graffitimalere.
Notmarks lokalforening holder i foråret arrangementer under titlen: Spørgsmål til hatten.
På næste generalforsamling ønskes en vedtægtsændring, således at generalforsamlingen
først finder sted i oktober eller november. Det giver bedre tid til at færdiggøre regnskabet.
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