Referat af Generalforsamling i Beboerforeningen ”4912”

Fredag 21.04.17

Til stede fra bestyrelsen var Stig Knudsen, Lis Pepping, Pia Hansen, Christel Pierson, Lisbeth Petersen,
Lisbeth Arvegaard Jørgensen, Flemming Rasmussen, Jan Baad Pedersen.
Charlotte Flindt Lund var fraværende.
1. Lars Havn Eriksen valgtes til dirigent.
2. Gitte Eriksen og Kirsten Knudsen valgtes som stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning ved Stig Knudsen:
Siden sidste GF blev afholdt 5 bestyrelsesmøder. Regnskabsåret og medlemsåret følger nu kalenderåret
(fra 01.01.17).
Folkemødet i juni gik godt, dog med mange udeblevne politikere. I år afholdes ikke noget folkemøde,
men vi er blevet spurgt om at medvirke ved havnefesten i august (ved Lasse og Knud).
Skt. Hans blev afholdt i tordenvejr, så arrangementet trak inden døre. Niels Hejlesen holdt en god tale.
I september åbnede 4912-klubben, som er godt besøgt hver tirsdag med hygge og godt samvær.
Fredagscaféerne var meget populære med god mad og god underholdning. Oktober bød på tarteletter,
og som noget nyt var fredagscaféen i november en julefrokost. Juletræstændingen forløb godt, men
desværre uden deltagelse af ret mange børn. I januar inviterede vi som sædvanlig til nytårskur med en
frisk gåtur ved stranden for de energiske. I februar deltog 4912 i kulturugen, og vi fejrede fastelavn
med en god ny form hvor vi laver ris og masker i aulaen samtidig med tøndeslagningen.
Legeaktiviteterne bagefter er meget populære. Vi var med til at foreslå en ny cykelrute, og februars
fredagscafé bød på gule ærter.
I marts løb årets højdepunkt, kabareten, af stabelen, denne gang om Flemming Bamse Jørgensen, og
forestillingen blev meget rost.
4. Kasserer Pia Hansen fremlagde regnskabet, som blev vedtaget med kun et lille overskud, hvad
der skyldtes diverse indkøb af teknik til kabareten.
5. Bestyrelsen foreslog en ændring i foreningens vedtægter §2 og §3.
§2 lyder nu: Foreningens hjemsted er 4912-området, i Lolland Kommune. Foreningen er
upolitisk, og dens formål er at varetage beboernes interesser og skabe et godt miljø i området.
§3 lyder nu: Alle, der er fyldt 18 år, kan optages som medlemmer.
6. Kontingentet fortsætter uændret med 75 kr. årligt.
7. Pia Hansen, Lis Pepping, Christel Pierson og Flemming Rasmussen var på valg, og blev alle
genvalgt til bestyrelsen.
8. Jan Baad Pedersen genvalgtes og Lejf Andersen valgtes til suppleanter.
9. Kirsten Knudsen genvalgtes til revisor.
10. Under punktet Evt. fremlagde Stig sine betragtninger om en flad bestyrelse og fortalte at han
var villig til at blive valgt som formand ved bestyrelsens konstituerende møde.
Lars afsluttede generalforsamlingen og vi havde nogle hyggelige timer med vores medbragte mad, hvor
4912 serverede 1 øl/vand samt 1 snaps og kaffe til de deltagende.
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