Vrå Beboer- og Erhvervsforening
Referat generalforsamling 2014 afholdt 16. marts 2015
Fremmødte
:

Der var 49 fremmødte

1.Valg af dirigent
Torben Jakobsen blev valgt til dirigent.
Han kunne bekræfte at generalforsamlingen var lovligt varslet via annonce i Vrå Avis/Løkken
Folkeblad den 25.02.2015.

2. Formandens beretning
Formand Arne LarsenLedet aflagde beretning for året.
Beretning er på særskilt bilag.
Kommentarer: Asylcenterets beboere er blevet godt integreret i byen.
Beretningen blev godkendt.

3. Kassererens fremlæggelse af regnskaberne
Kirsten Thomsen fremlagde årets regnskaber vedrørende h.h.v. Vrå Beboer og Erhvervsforening
og Lunden.
Regnskaber er på særskilte bilag.
Kommentarer: Meget stor udgift til julen – men byen kom på landkortet, så det var ok. Fra
bestyrelsens side var der en forklaring på hvorfor man havde valgt at bruge så mange penge på julen
(bl.a. en meget dyr underholdning) og dette blev accepteret.
Der blev spurgt efter udgifterne til det nye profilmagasin og svaret fra bestyrelsen var at det hele
vejen igennem er betalt via sponsorater – bl.a. via erhvervslivet, hvilket der blev takket for.
Regnskaberne blev godkendt.

4. Kontingent for indeværende år fastsættes
Det var indstillet til fra bestyrelsen at nuværende kontingentsatser skulle bibeholdes, dvs. 125 kr.
for privat medlemskab og 1.000 kr. + moms for erhvervskontingent. Dette blev godkendt.
Der var dog forskellige kommentarer og forslag angående forskellige opkrævningsmetoder – bl.a.
med henvisning til at der var forholdsvis få private medlemmer. Bestyrelsen kunne fortælle at flere

opkrævningsmåder har været anvendt og at forskellige opkrævningsmetoder vil blive undersøgt
igen. Specielt forslaget om tilmelding til BetalingsService vil blive undersøgt. Kan det lade sig gøre
uden de store udgifter vil dette bliver overvejet ganske nøje.

5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg fra bestyrelsen var Arne LarsenLedet, Erik Rasmussen og Dorthe Jakobsen. Alle tre var
villige til at blive genopstillet. De blev alle valgt uden modkandidater.
Som suppleanter til bestyrelsen skulle vælges to.
Nuværende suppleant var Carina Kvist, som den eneste, da Alex Rasmussen var indtrådt i
bestyrelsen i stedet for Mads Buch Jensen, der udtrådte af bestyrelsen midt i året.
Carina Kvist var villig til at genopstille og som forslag til ny suppleant var Finn Henriksen. Begge
blev valgt. Carina Kvist som suppleant nr. 1 og Finn Henriksen som suppleant nr. 2.

7. Valg af revisorer og suppleanter
:
Nuværende revisorer var Vilfred Lynglund og Holger Mikkelsen, de blev genvalgt uden
modkandidater.
Nuværende revisorsuppleant var Svend Christensen som blev genvalgt uden modkandidater.

8. Eventuelt:
Der var følgende kommentarer under eventuelt:
Årets julegodtepose var ikke god nok – dette var bestyrelsen fuldt ud klar over og det gentages ikke
til næste gang.
Formanden for menighedsrådet kunne fortælle at folkekirken tæller 2500 personer. Man søger for
øjeblikket ny præst – og en af de ting der lægges vægt på, er at den nye præst vil samarbejde med
byen. Folkekirken ønsker i det hele taget at samarbejde med byen.
Brug byens hjemmeside – nu har bestyrelsen omsider fået en mand på, som kan og vil sørge for at
den er aktuel. Adressen er 
www.vraa.info
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