Referat af infomøde inden generalforsamling for Voerså Byudvikling 20.06.2018
Asbjørn Hansen valgt til dirigent.

Resultat af indsamling
Efter indsamlingen er der resultatet samlet ca. 500.000kr. Det præcise beløb kan endnu ikke opgives, da det
ikke endeligt er afgjort, hvor mange som ønsker deres penge retur – eller om de doneres til det videre
byggeri.
Formålet var at der skulle indsamles 2.000.000kr. For at etablere et anpartsselskab.
Anpartsselskabet
På baggrund af det indsamlede beløb, vurderes det ikke at være rentabelt at etablere et anpartsselskab, og
beløbet kan derfor med fordel tildeles Voerså Byudvikling som frivillig donation. Midlerne skal
efterfølgende benyttes til det kommende byggeprojekt.
Der er ingen stemmer for at stifte et anpartsselskab.
Hvad skal der bygges på Krogrunden
Der er forslag omkring valg af byggematerialer, udseende og konstruktion. Der stilles forslag om at der ikke
bygges hus i normal byggestil/paracehus, men at der tænkes utraditionelt og bygges i materialer der skaber
en sammenhæng mellem de omkring liggende naturlige omgivelse. Eks. Med kampesten, træ mm.
Der er ingen konkrete forslag til, hvad der skal bygges – men at det der bliver bygget skal have en værdi og
funktion, som kan benyttes hele året, og som supplement til de nye tiltag på havneområdet, Voerså
Kajakklub samt Riverside.
Ligeledes må det gerne være et hus, som kan have en erhvervsmæssig funktion, med mulighed for eks.
Udlevering af medicin, afhentning af pakker og foretage mindre hverdagskøb/kioskvarer. Ligeledes vil det
kunne generere småjobs til pensionister, efterlønnere og unge/studiejob.
Der stilles forslag om at der i byggeprocessen stilles krav om at bygningen med lethed kan udbygges – og at
der evt. bygges et ”råhus”, dvs. et hus uden inventar og at man efterfølgende arbejder med fondsmidler til
inventar.
Bygger vi selv?
Der er ikke taget stilling til at om der bygges selv, men lokale tømrermester har tilkendegivet at de er villige
til at bidrage med frivillige timer.

GENERALFORSAMLING
Voerså Byudvikling d. 20.06.2018.
Kl. 19.30, Krogrunden. Voerså.
Valg af ordstyrer:
Asbjørn Hansen

Valg af stemmetællere:
Ian Mecklenburg
Peter Laubæk

Beretning fra formand:
Der har i indeværende år været arbejdet på højtryk med det kommende byggeprojekt. Status er at der på
nuværende tidspunkt er indsamlet ca. 500.000 i alt. Når det præcise beløb endnu ikke kan opgives, skyldes
det, at det ikke er alle donorer, som har taget stilling til om de ønsker det donerede beløb retur – eller om
dette doneres til Voerså Byudvikling.

Beretning fra kasser:
Se vedhæftet regnskab.
Der er i indeværende år dannet et underskud på -2.838,43 kr.
Samlet set, er der aktiver for en værdi svarende til 1.563.976,08 kr.
Regnskabet er gennemgået af revisior Michael Gadekær og Poul Thomsen.
Regnskabet godkendes og er vedtaget enstemmigt.

Indkomne forslag:

Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at igangsætte byggeri på krogrunden for det indkomne beløb, svarende
til ca. 500.000kr. – og at der arbejdes videre med at indsamle yderligere midler via private donationer,
fonde og sponsorer.
Målet var oprindeligt at dannet et anpartsselskab og at der blev indsamlet 2.000.000kr. På baggrund af
dette, er det besluttet at det ikke er værdiskabende at etablere et anpartsselskab på nuværende tidspunkt.
Muligheden for dette foreligger fortsat at etablere et selskab på et senere tidspunkt.
Der gives en enstemmig vedtagelse til igangsættelse af byggeprojektet.
Udpegelse af bestyrelsesmedlem fra Voerså Borgerforening:
Bjarke Laubæk er valgt til dette.

Valg af suppleant:
Lone Pilgaard udtræder og Poul Erik Jensen indtræder i stedet.
Dorthe Dadge genopstiller og er enstemmigt valgt.
Valg til bestyrelsesmedlemmer:
Ian Mechlenburg udtræder af bestyrelsen i stedet indtræder Jarl Rygaard.
Gynther Mølgaard indtræder på den ledige bestyrelsespost.
Valg af revisior:
Michael Gadekær og Poul Thomsen modtager begge genvalg, og er valgt til dette.

Evt: Agersted Harmonika klub spiller de 4 torsdage i juli måned, hvor der sælges kaffe, the, øl, vand og kage.
Overskud fra dette doneres til Voerså Byudvikling.

