Vrå Beboer- og Erhvervsforening
Referat generalforsamling 2012 afholdt 4. marts 2013
Fremmødte:

40 mødte op til selve generalforsamlingen incl. bestyrelsen. Fra
bestyrelsen var der afbud fra Arne.

1.Valg af dirigent
Torben Jakobsen blev valgt til dirigent.
Han kunne bekræfte at generalforsamlingen var lovligt varslet. Dog ikke via annonce i Vrå Avis
men via udsendt mail. Det er i øvrigt også annonceret på Vrå Antenneforenings infokanal samt
annonce en uge før generalforsamlingen.

2. Formandens beretning
Formand Erik Rasmussen aflagde beretning for året. Den er vedhæftet på særskilt bilag.
Kommentarer til beretningen:
Søren Ottzen, Vrå Højskole var glad over den opbakning han var mødt med fra hele byen i
forbindelse med arrangementet ”På banen igen” i december i forbindelse med at togene begyndte at
køre igen.
Kaj Melgaard, Vrå Bussen er ærgerlig over at genbrugspladsen i Børglum lukker om søndagen.
Folk fra Vrå skal fremover køre helt til Løkken. Det er miljømæssigt IKKE et fremskridt at skulle
køre så langt med sine genbrugsting!
Beretningen blev godkendt.

3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet
Kasserer Kirsten Thomsen fremlagde årets regnskaber vedrørende h.h.v. Beboer- og
Erhvervsforening og Lunden.
Der var ingen kommentarer til regnskaberne og de blev godkendte.

4. Kontingent for indeværende år fastsættes
Det var indstillet til fra bestyrelsen at nuværende kontingentsatser skulle bibeholdes, hvilket blev
godkendt.
Dvs. 125 kr. for privat kontingent og 1000 kr. + moms for erhvervskontingent (hertil
aktivitetsbidrag fra erhverv)

5. Indkomne forslag
Der var forslag om ændringen af vedtægt, §8 stk. 5 angående annoncering af generalforsamling.
Årsagen er at Vrå Avis i dag hører under Løkken Folkeblad og at dens fremtid virker usikker. En
modernisering af denne § er derfor på sin plads.
Forslaget var følgende:
”Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af marts måned med 14 dages varsel
ved offentlig bekendtgørelse eller pr. brev eller på anden måde efter bestyrelsens nærmere
bestemmelse.”
Vedtægtsændringen skal vedtages på 2 generalforsamlinger.
Forslaget blev godkendt på denne generalforsamling og tages op igen til næste år.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Forslag til bestyrelsen
Dorthe Jakobsen - Erik Rasmussen - Arne Larsen-Ledet blev alle genvalgt til bestyrelsen uden
modkandidater.
Alex Rasmussen (1) - Jesper Lundegård (2) blev genvalgt til suppleanter uden modkandidater

7. Valg af revisorer og suppleanter:
Genvalg til Vilfred Lynglund og Holger Mikkelsen
Genvalg til Christian Østergaard som revisorsuppleant

8. Eventuelt:
Henrik Nielsen, Vrå Antenneforening: Brug antenneforeningens infokanal til div. annonceringer,
det er nemt og det er gratis.
Erik Rasmussen, VBE: Brug www.vraa.info – levér endelig materiale til byens hjemmeside.
Dorthe Jakobsen, VBE: Kom med mail-adresse til sekretæren og få info/invitationer fra
foreningen/VBE.

Generalforsamlingen slut

