Generalforsamling d. 19. februar 2019 kl. 19.00 i Kirkehuset
Der var 23 fremmødte inkl. bestyrelsen.
Formanden, Bjarne Pedersen bød velkommen og gik videre til generalforsamlingens dagsorden.
Referat:
1. Valg af dirigent
Heidi Gautschi blev enstemmigt valgt, og Heidi konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt varslet.
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsen har afholdt 7 gode møder i årets løb ud over generalforsamlingen.
Borgerforeningen har udarbejdet en velkomstfolder som fortæller om Hundslund og omegn.
Folderen skal uddeles til nye tilflyttere og er nu uddelt til områdets ejendomsmæglere, museer
m.m., den findes desuden på hjemmesiden Hundslund.dk.
Naturlegepladsen, hvor Borgerforeningen står for vedligehold, med Søren som daglig vedligeholder,
har fået restaureret sandkassen med bl.a. nyt sand og træ kanter m.m.. Tak til Søren for det.
Midler fra Hundslund aktiviteter, har Borgerforeningen besluttet, skal indgå i udgift til elektroniske
infotavler. Desuden er Hundslundhallens Støtteforening involveret i realiseringen af infotavlerne.
Borgerforeningen har påvirket til, at der nu er sat skilte op med teksten ”Industriområde”, således
at den tunge trafik kan finde den rette vej frem til området.
Borgerforeningen vil undersøge om de ubebyggede grunde evt. kan udlægges som nyttehaver.
Dette kræver interesserede ansøgere.
Af arrangementer har Borgerforeningen haft en guidet tur til Kommandocentralen i Odder, med 21
deltagere, og en udflugt til Horsens Industrimuseum med 17 deltagere. Desværre måtte Sct. Hans
bålet aflyses pga. tørke med afbrændings forbud.
Borgerforeningen har givet tilskud til Lysarrangementet, ”Fakkeltur i mørket”.
Borgerforeningen har købt en bænk til Lillehøj, som bliver sat op snarest. Desuden køber vi et
borde/bænkesæt til opsætning ved søen ved rensningsanlægget. Bjarne bemærkede, at der skal
arbejdes på tilgængelighed til området.
Bjarne oplyste, at NORDEA nu og fremover skal have et gebyr på 300,- kr. for foreningens konto og
et gebyr på 600,- kr. pr. nyt bestyrelsesmedlem.
Bjarne sagde tak til alle i bestyrelsen for godt fremmøde og deltagelse i løbet af året.

Spørgsmål/bemærkninger til fremlæggelsen
Kai Wohlert mener vi kan søge NORDEA fonden for 5000,- kr.
Desuden oplever han, at skiltningen har hjulpet på Y krydset ved Hallens udkørsel, hvor der er
dårligt oversyn.
3. Fremlæggelse af regnskab
Ingelise fremlagde og gennemgik regnskaberne for Borgerforeningen for Hundslund og Omegn,
Hundslund Aktiviteterne samt Juletræskontoen, hvor overskuddet skal bruges til indkøb af
materialer til næste juletræsfest. Regnskaberne blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Ingen.
5. Fastlæggelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret i det kommende år med: 75 kr. for en husstand og 40 kr. for
enkelt medlemskab.
6. Valg af bestyrelse
Ingelise, Marianne, Søren og Torben var på valg, Ingelise, Marianne og Søren blev genvalgt. Torben
ønsker ikke genvalg, og udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen kan fortsætte med et medlem mindre.
7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
Bestyrelsen kan fortsætte med et medlem mindre.
8. Valg af revisor
Anette Maach var på valg og blev genvalgt for 2 år. Marianne Bang Vestergaard er på valg til næste
år.
9. Eventuelt
Lene Enevold bemærkede at Fakkelturen er planlagt igen til næste år.
Bjarne orienterede om kommende arrangementer:
Foredrag med journalist Claus Elgaard d. 25. marts i Kirkehuset. Gratis for medlemme.
Sct. Hans bålet i grusgraven/Sondrup vej.
Foredrag af Svend Kaagh om vandreture i Uganda og Congo d. 2. dec. I Kirkehuset. Gratis for
medlemmer.
Heidi og Bjarne afrundede og afsluttede mødet.
Herefter var Borgerforeningen vært ved øl/vand og smørrebrød.
Derefter fik vores foredragsholder Lars Svoger Jensen ordet.
Lars Svoger Jensen fortalte om den omfattende proces, at få tidligere præsident Obama til Kolding.
Et spændende foredrag med stor spørgelyst bagefter.
Bjarne afrundede og afsluttede.

