Vrå Beboer- og Erhvervsforening
Referat generalforsamling 2016 afholdt 14. marts 2017
Fremmødte:

Der var 53 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 22.02.2017.

2. Formandens beretning
Formand Arne Larsen-Ledet aflagde beretning for året.
Beretning er på særskilt bilag.
Der var ingen kommentarer til beretningen.
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.
Der var ingen kommentarer til regnskaberne.
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.

5. Indkomne forslag
Der var forslag fra bestyrelsen om generel tiltrængt modernisering af vedtægterne.
Alle paragrafferne i vedtægterne blev nøje gennemgået, både gamle og tilrettede.
Disse ændringer blev vedtaget. Iflg. de gamle vedtægter skal vedtægtsændringer imidlertid
godkendes på 2 generalforsamlinger – de bliver derfor først endeligt (formodentligt) vedtaget på
næste års generalforsamling.

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 Carina Kvist og Kim Larsen ønskede ikke genopstilling.
Som nye blev valgt Ejvind Nørgaard (1. suppleant) og Kaj Hyldgaard Olsen (2. suppleant) uden
modkandidater.

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:
Der mangler en fælleskalender for byens foreninger – og en slags foreningssamvirke kunne ønskes.
Der er opfordret til at bruge www.vraa-info hvortil der kan sendes hvad der sker i den enkelte
forening – hidtil er det desværre kun få der benytter dette.
Hjørring Kommune vil opstille elektroniske pyloner – til brug for reklame for byen. Disse koster
200.000 kr. pr. styk. Vi forventer ikke at der bliver opsat en sådan ved Vrå – men vi har dog sagt at
vi selvfølgelig er interesserede heri.
I stedet for arbejder vi på at få opsat faste plakatholdere ved indfaldsvejene. Her er det meningen at
der kan opsættes f.eks. opslag om Vrå Marked, Børnenes Jords fødselsdag, Lions Clubs Bingo osv.
Byens hjertestartere, hvor er de? Dette kan ses på www.vraa.info

Generalforsamlingen slut

