Referat af Voerladegård og omegns
Generalforsamling 14/3-2018
Dirigent Henrik Ellegård
Referent: Anders Brandt-Clausen
General forsamlingen ikke lovligt indkaldt efter vedtægterne, men indkaldelsen blev godkendt.
Formandens Beretning:
Lars Ulsø fortalte om arbejdet med at stifte foreningen samt medlemmer, og gav ordet videre til de ansvarlige
for de forskellige udvalg:

By forskønnelse – kigger på skilte, stisystemer, forskønnelse af by og forsamlingshus:
Ide om at lave samlingspunkt foran forsamlingshuset med flere plateauer, bord og bænke, træer m.m. så der er
en fin plet midt i byen. I dialog med kommunen om forskønnelse langs vejen, træer, blomsterkummer og
meget andet.
Der var et ønske om mere information om hvad der arbejdes med i borgerforeningen af de fremmødte, Lars
Ulsø oplyste at der lå referater på hjemmesiden, men at det blev taget til efterretning.

Kommunikation:
Formidle til omverdenen omkring Voerladegård og omegn. Nedsat udvalg med Steen Kjeldsen og Sine Krogh
Jensen. Udvalget vil gerne have flere medlemmer. Materialet blev senere på aftenen præsenteret.

Socialt samlingspunkt:
Lokalet ved den gamle slagter er det der kigges på pt. Til en sådan løsning. Er ment til et sted hvor man kan
afhente sine bestilte dagligvarer på nettet. Hvor man kan hente sine pakker, få lidt fredagssnolder + andre
standard varer. Hvor ostemanden og fiskemanden kan parkere en gang om måneden. Hvor bogcaféen holder
til, hvor man kan lave loppemarked og meget meget mere. Det skal køre på frivillig arbejdskraft og startes op i
det små. Brug for flere folk i arbejdsgruppen fra byerne. Ønsket er et prøveprojekt på 6 md. Fra apr. 2019. Ifht.
økonomi, er det salget af dagligvarer på nettet der skal bære det meste med en Kick-back bonus for købet i
byen. Der var forslag om at lave en indsamling til at starte projektet op.

Thomas Elmose Hedegaard laver opslag til at få folk med i gruppen på FCB og hjemmeside.
Grundsalg:
Vi er kommet langt på dette område siden sidste generalforsamling. Det første hus er blevet bygget, og
lokalplanen for området er blevet ændret, og antal grunde er udvidet, så det hænger rigtigt godt sammen nu.
Begrænsningerne på byggeriet er ændret radikalt, så man nu har brede rammer for at bygge drømmehuset.
Kommunen går meget snart i gang med at byggemodne den sidste del af området, hvor der nu ligger i planen
mulighed for en støjvold ud mod Holmedal, og en godkendelse af en yderligere udvidelse af Blegsø banke 2,
når det bliver nødvendigt. Grundene forventes klar til at komme i budrunde 1.juli, til overtagelse 1. August. Der
arbejdes med at få kommunen til at have grundene klar til åben by arrangement, vi afventer. Grunde forventes
at starte ved 300.000 dkk.
Folder for Voerladegård og Omegn:
Præsentation af folderen for Voerladegård og Omegn, lavet af Singe Krogh Jensen, hun har samlet oplysninger
og billeder fra rigtigt mange borger og lavet en blændende folder der fortæller det der sker i byen og området,
hvor fantastisk området er, og hvor centralt det ligger ifht. storbyerne. Den forventer vi os meget af!
Præsentation af Åben By arrangement ifbm. Voerfest:
Der er arrangeret at byen skal åbnes på og vise sig fra den bedste side. der kommer ejendomsmæglere herud,
byggefirmaer ned på de nye byggegrunde, så dem der kunne tænke sig at bygge kunne få gode ideer, og
mulighed for at se skole m.m. Til dette ønskes gerne flere frivillige hænder!! Det er planlagt fra 10-14 om
lørdagen.
Godkendelse og fastlæggelse af kontingent.
Ingen økonomiske transaktioner i borgerforeningen. Men overtagelse af regnskabet og psoterne fra
fællesrådet. Regnskabet blev godkendt.
Forslag om medlemsgebyr på 100,- pr. medlem og 250,- pr. forening/insitution – enstemmigt vedtaget.
Der var et ønske fra de fremmødte om et budget vil blive fremlagt på næste general forsamling.
Der blev diskuteret om det ikke var mudret at både private og foreninger var medlem, og der derved var en
risiko for en dobbelt stemme. – dette vil blive taget til efterretning.

Indkomne forslag fra bestyrelsen:

Afstemning om mulig cykelbane igennem Voerladegård:

Der var blandt de fremmødte bekymring omkring at flytte parkeringen længere på midten af holmedal. Så det
blev vedtaget af gå videre med at finde en totalløsning med parkeringsbåse og mulige vejtræ, blomsterbåse
m.m. så det også vil være sikkert at parkere og cykle samtidigt. Det forslåes at ”haste” et projekt videre til
kommunen omkring mere sikker skolevej. Rene fra Holemdal går med i udvalget. Forslaget blev enstemmigt
vedtaget.
Vedtægtsændring til paragraf 5 stk. 5. kontingent fastsættes en gang årligt og er forskelligt for foreninger og
private – enstemmig vedtaget.
Indkomne forslag for medlemmer – ingen forslag modtaget.

valg af bestyrelse og suppleant
Valg af formand – bestyrelsen forslår genvalg til Lars Ulsø - enstemmigt vedtagetValg af bestyrelsesmedlem – Thomas Elmose Hedegaard genopstiller – enstemmigt valgt.
Bestyrelsesmedlem Anders Brandt-Clausen genopstiller ikke, træder ud af bestyrelsen, ikke erstattet af nyt
medlem.
Valg af suppleant: Steen Kjeldsen genopstiller – enstemmig valgt
Valg af 2 revisorer: Mette Voldum Jørgensen og Grethe Andersen – enstemmigt valgt.

Info om velkomst foreningen for Dørup/Voerladegård:

4 personer går rundt og tager imod alle nye borgere, fortæller om området, aktiviteter, foreninger m.m. og
byder velkommen. Det første ½ år har der været ca. 20 tilflyttere.

Eventuelt:
Spejderne skal rive skure ned bag spejderhuset, der blev lagt op til at andre foreninger kunne være med til at
bruge området der til kajakker eller andet. Området er skolens og er offentligt.
Bestyrelsen takker for en god generalforsamling og for fremmødet!

