Vrå Beboer- og Erhvervsforening
Referat generalforsamling for 2015 afholdt 17. marts 2016
Fremmødte:

Der var 40 fremmødte

1.Valg af dirigent
Ivan Larsen blev valgt til dirigent.
Han kunne bekræfte at generalforsamlingen var lovligt varslet via annonce i Vrå Avis/Løkken
Folkeblad den 24.02.2016.

2. Formandens beretning
Formand Arne Larsen-Ledet aflagde beretning for året.
Beretning er på særskilt bilag.
Kommentarer: Biennalen i Kunstbygningen den 9/4 bliver desværre ikke med KONGELIG
deltagelse, man håber på at den franske ambassadør kommer til åbningen.
Beretningen blev godkendt.

3. Kassererens fremlæggelse af regnskaberne
Erik Rasmussen fremlagde årets regnskaber vedrørende h.h.v. Vrå Beboer- og Erhvervsforening og
Lunden.
Regnskaber er på særskilte bilag.
Der var ingen kommentarer til regnskaberne.
Regnskaberne blev godkendt.

4. Kontingent for indeværende år fastsættes
Det var indstillet fra bestyrelsen at nuværende kontingentsatser skulle bibeholdes, dvs. 125 kr. for
privat medlemskab og 1.000 kr. + moms for erhvervskontingent.
Dette blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg fra bestyrelsen var:
Kirsten Thomsen, Ivan Larsen, John Schmidth og Alex Rasmussen.
De to førstnævnte var villige til genopstilling.
Ud over Kirsten Thomsen og Ivan Larsen blev Finn Henriksen og Niels Henrik Nielsen valgt ind.
Der var ikke andre kandidater
Som suppleanter til bestyrelsen skulle vælges to.
Nuværende suppleanter var Finn Henriksen og Carina Kvist.
Førstnævnte blev valgt ind i bestyrelsen og Carina Kvist var villig til genopstilling.
Carina Kvist (1. suppleant) og Kim Larsen (2. suppleant) blev valgt ind.
Der var ikke andre kandidater

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:
Flygtningen har det svært økonomisk – og mange af dem vil gerne være med i byen. 125 kr. er
mange penge. Kan der laves en rabat hertil? Vil bestyrelsen tage dette op?
Formanden Arne lovede at tage dette punkt op på bestyrelsesmøde.
Man kan regne ud at der ikke er mange der er medlemmer af VBE – hvad gør VBE ved dette?
Formanden svarede at bestyrelsen er fuldstændig enig heri – det er ca. 10% af byens husstande der
er medlemmer. VBE ØNSKER at gøre mere – og er i fuld gang hermed. Der arbejdes bl.a. med at
få fat i folks email-adresser, der arbejdes med PBS, der arbejdes med Facebook. Brug
www.vraa.info – her kan der ske tilmelding.
Der var forslag om der kunne ske sponsorater via byens forretninger, men omvendt var det nok ikke
sagen, da der er så få tilbage.
Der kom en ide om der kunne ske en lodtrækning hver måned blandt medlemmerne – sponsorerede
gaver.
Finn, der styrer hjemmesiden, kunne desværre fortælle at selvom han havde skrevet til alle
foreningerne i byen om at de skulle huske at komme med diverse indlæg til hjemmesiden for
efterhånden et stykke tid siden – så havde ikke en eneste forening vendt tilbage.
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