Referat

Årsmøde

Dato

20. april 2017, kl. 19.00

Deltagere

Der var mødt næsten 30 deltagere op til Årsmøde 2017

Referent

Ulrik Kolbe

Sted

Herfølge Hallen, mødelokale

Fordeling

Bestyrelsen, www.herfoelgeborger.dk

Næste møde

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde aftales nærmere (H.C. sender oplæg til tidspunkt)

Møde/dagsordenspunkt:

Beslutning/behandling:

00 Velkommen

Formanden for Herfølge Borgerforening Hans Christian Andersen bød

Opfølgning:

velkommen til Årsmøde 2017, som også markerede foreningen 10 års
jubilæum.
01 Valg af dirigent

Niels Rolskov blev valgt til dirigent.
Niels Rolskov takkede for valget og konstaterede, at årsmødet var rettidigt
indkaldt og annonceret i henhold til vedtægterne, og dermed også beslutningsdygtig.
Endvidere blev det konstateret, at der ikke var nogen bemærkninger til dagsordenen.

02 Formandens
beretning

Formand for Herfølge Borgerforening Hans Christian Andersen aflagde
beretning.
Der var ros til en god og fyldig beretning.
Beretningen blev godkendt.
Beretningen kan læses på www.herfoelgeborger.dk.
I forlængelse af beretningen var der enkelte supplerendre bemærkninger til
konkrete forhold i rundt omkring i Herfølge.

03 Indkomne forslag

Forslag til vedtægtsændringer blev udleveret på mødet.
Bestyrelsen af Herfølge Borgerforening har stillet foreslog om ændring af
vedtægterne, således at det præciseres at årsmødet er for alle interesserede,
men at det kun er medlemmer som har stemmeret.
Det blev på mødet aftalt at tilføje, at kontingent endvidere skulle være betalt
for året for at have stemmeret.
Vedtægtsændringerne blev vedtagt.
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Herfølge Borgerforenings vedtægter kan læses på www.herfoelgeborger.dk
04 Borgerforeningens Kasserer Bjarne Rasmussen udleverede kopi af revideret Årsregnskab 2016 og
regnskab

gennemgik derefter dette.
Af Årsregnskab 2016 fremgår det, at der er 61 betalene enkelt-medlemskaber
(68 x 100) og 15 betalende foreningsmedlemskaber (16 x 500) af Herfølge
Borgerforening.
Formand for Herfølge Borgerforening Hans Christian Andersen supplerede, at
Herfølge Borgerforening ikke har til formål at være formuende, men agter at
anvende årsresultatet til arrangementer, for eksempel til en foredragsholder.
Årsregnskab 2016 er revideret og godkendt i overstemmelse med vedtægterne
uden anmærkninger af Herfølge Borgerforenings revisor Lise Palm.
Årsregnskab 2016 blev godkendt uden bemærkninger.
Årsregnskab 2016 kan læses på www.herfoelgeborger.dk.

05 Forslag til budget
samt kontingent

Kasserer Bjarne Rasmussen udleverede kopi af Budget 2017 og gennemgik
derefter dette.
Bestyrelsen anbefaler at kontingentet fastholdes uændret, således at dette er
følgende:
•

Enkeltpersoner

kr. 100,- pr. år

•

Foreninger

kr. 500,- pr. år

Heidi Deleuran supplerede med at der er planer om at holde en ”udvidet”
udgave af Herfølgedag, hvilket afspejles i Budget 2017 i udgiften til
arrangementer, post 2110, er øget til kr. 5.000,-.
Det fremlagte Budget 2017 blev vedtaget, uden ændringer.
Budget 2017 kan læses på www.herfoelgeborger.dk.
06 Valg af bestyrelses- På Årsmøde 2017 blev følgende valgt som privatpersoner ved kampvalg:
medlemmer

•

Christine Louw Nielsen (suppleant)

•

Hans Christian Andersen

•

Heidi Deleuran (suppleant)

•

Henrik Fisker

•

Lissie Kirk

•

Niels Rolskov

•

René Ljunggren (suppleant)

Valgperioden er 2-årig. For suppleanter er valgperioden dog 1-årig.
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Øvrige medlemmer af bestyrelsen udpeges inden for de enklte valggrupper af
de respektive foreninger/institutioner.
For valggruppe A til E starter der en ny 2-årig valgperiode for valggruppe B
Sports- og fritidsforeninger og D Øvrige foreninger.
Bestyrelsens sammensætning efter Årsmøde 2017 fremgår nedenfor:
A Erhvervsforeningen:
•

Stig Christiansen (Super Brugsen)

•

Suppleant ikke oplyst

B Sports- og fritidsforeninger
•

Sonja Zingg (Herfølge Gymnastik Forening)

•

Henning Lübcke (Herfølgespejderne)

•

Suppleant ikke oplyst

C Pensionistforeninger, Bibliotek, Menighedsråd og beslægtede fore.
•

Margot Rasmussen (Menighedsrådet)

•

Suppleant ikke oplyst

D Øvrige foreninger (herunder beboer- grundejerforeninger)
•

Glenn Allan Jensen (grundejerforeningen Skovleddet-Holmehøj)

•

Suppleant ikke oplyst

E Bestyrelser for skoler og daginstitutioner
•

Linda Rasmussen (Holmebæk Skolen)

•

Suppleant ikke oplyst

F Privatpersoner i Herfølge
•

Allan Kok

•

Anders Frandsen

•

Bente Rasmussen

•

Bjarne Rasmussen

•

Christine Louw Nielsen (suppleant)

•

Hans Christian Andersen

•

Heidi Deuleran (suppleant)

•

Henrik Fisker

•

Lissie Kirk

•

Niels Rolskov

•

René Ljunggren (suppleant)

•

Ulrik Kolbe

Umiddelbart efter årsmødet konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde i
henhold til vedtægterne:
•

Formand: Hans Christian Andersen

•

Næstformand: Sonja Zingg

•

Kasserer: Bjarne Rasmussen

•

Sekretær: Ulrik Kolbe
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•

Formand for Aktivitetsudvalg: Sonja Zingg

Endvidere blev følgende poster besat:
•

Presseansvarlig: Niels Rolskov

•

Webmaster: René Ljunggren

•

Busgruppe: Henrik Fisker

•

Børne- og ungeudvalget: Bente Rasmussen

•

Trafiksikkerhedsudvalg: Vakant

•

Konsulent: Peter Ålbæk

07 Valg af suppleant

Se punkt 06 Valg af bestyrelsesmedlemmer.

08 Valg af revisor

Lise Palm blev valgt til revisor.

09 Eventuelt

Heidi Deleuran henledte opmærksomheden på Køge Kommunes app ”Giv er
praj”, hvis man ønsker at gøre opmærksom på forhold som man mener
kommunen bør tage sig af, som for eksempel huller i vejen, manglede
gadebelysning eller lignende.
Henrik Fisker opfordrede Herfølge Borgerforening til at tage invitiativ til et
vælgermøde forud for kommunevalget den 14. november 2017.

10 Det er 10 år siden

Efter det ordinære årsmøde var Herfølge Borgerforening vært ved et let

borgerforeningen

traktement, i anledning af 10 året for foreningens dannelse, og Helge Baden og

blev dannet. Det

Peter Aalbæk Jensen inviteret til at underholde på ”slap line”. Desværre havde

markerer vi under

Peter Aalbæk Jensen melde afbud.

hyggelige former
med hjælp fra Hel- Hans Christian Andersen introducerede Helge Baden, som til trods for Peter
ge Baden og Peter

Aalbæk Jensens afbud tog tråden op og holdt et fint og underfundigt indlæg

Aalbæk Jensen

med blandt andet sang om ”det fjerne og det nære” og om at ”plante frugterne
for de næste”.
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