Vrå Beboer- og Erhvervsforening
Referat generalforsamling 2018 afholdt 28. marts 2019
Fremmødte:

Der var 25 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 13.03.2019.

2. Formandens beretning
Formand Arne Larsen-Ledet aflagde beretning for året.
Beretning er på særskilt bilag.
Kommentarer:
Niels Gyldenkærne spurgte om man fra Vrå Beboer- og Erhvervsforenings side kunne gøre noget
ved lyden af færdslen i Jernbanegade. Han mente at der var et problem med de forhøjninger, som er
anlagt for at dæmpe farten. De giver buldrende lyde, hver gang en bilist kommer kørende, hvilket
han mente er generende for de beboere, der bor i Jernbanegade. Svaret hertil var at det umiddelbart
nok ikke var noget vi fra foreningens side kan gøre noget ved udover at foreningen, kunne nævne
for kommunen, ved lejlighed.
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:
Forsikringen i Lunden, dækker den børn der kommer galt afsted ved legeredskaberne. Svaret her til
var at det gør den ikke, det er forældrene, der skal have en sådan forsikring. Til gengæld dækker
den f.eks. hvis der sker noget ved VBE’s arrangementer.
Betaler kommunen ikke beløb til Lunden? Nej det gør de ikke mere, til gengæld sørger de for at slå
græsset.
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.
Ingen kommentarer hertil.
Kontingenternes størrelse blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg fra bestyrelsen var Arne Larsen-Ledet, 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 suppleanter Ejvind Nørgaard og Kaj Hyldgaard Olsen var villige til at genopstille og
blev begge valgt uden modkandidater, Ejvind 1. suppleant og Kaj 2. suppleant.

7. Valg af revisorer og suppleanter:
Nuværende revisorer var Holger Mikkelsen og Thomas Houen var villige til genopstilling og begge
blev valgt uden modkandidater.
Nuværende revisorsuppleant var Svend Christensen som også blev genvalgt uden modkandidater.

8. Eventuelt:
Der var følgende kommentarer under eventuelt:
Hanne Sørensen kunne fortælle at samme dag, som cykelsti-stykket Skrolleshedevej-Børglum skal
indvies (4/5) er der et arrangement mere
Niels Gyldenkærne, der er psykoterapeut mm. orienterede om sin virksomhed, han har udviklet ”Fri
ved at prikke” med tilhørende APP.
Erik Rasmussen reklamerede for foreningens arrangement den 4/4 – et virksomhedsbesøg på Vrå
Dampvaskeri for foreningens medlemmer.
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