Referat af generalforsamling for Voerså Byudvikling 18.06.2019
Referat:
1. Valg af dirigent
Valgt: Poul Thomsen
2. Valg af stemmetællere
Valgt Hanne Tørholm og Bjarne Kongsbak
3. Formandens beretning v. Formand Jørgen Engbjerg
Jørgen talte om drømmene om den store bygning som borgerne ønsker sig og realiteten i det indsamlede
beløb på ca. Kr. 500.000,-. Det indsamlede beløb kan realiseres i et projekt på 50 m2, som selvfølgelig ikke
er sammenlignligt med det oprindelige ønske om at etablere en erstatning til den gamle kro. Jørgen slog
også et slag for foreningssammenholdet i byen og fortalte om byfesten som er planlagt til afholdelse i
September.
4. Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet blev fremlagt og godkendt af forsamlingen.
5. Behandling af indkomne forslag:
Forslag: Ændring af vedtægt så afholdelse af generalforsamlingen fremover afholdes i juni i stedet for april.
Forslaget blev godkendt af forsamlingen.

Forslag:Drøftelse af formål for byggeriet på krogrunden, med udgangspunkt i
hvad der er muligt at bygge for det tilgængelige beløb.
Forsamlingen var under dette punkt langt omkring og herunder oplistet i punktform de forslag der kom.
#Benyt krogrunden til at tjene penge kommercielt
#Der mangler et helt konkret projekt som borgerne kan forholde sig til.
#Det er vigtigt at vi husker foreningens formål i forhold til vedtægterne.
#Vigtigt at vi ikke får en “flot” bygning på grunden som ikke bliver brugt
#Skal vi lave en tom “skal”

#Husk Johnnys ide om samarbejdet på tværs af åen. Eventuelt festlokaler på grunden og køkken hos Johnny

#Hvordan sikre vi at vi ikke får en kopi af borgerhuset på krogrunden?
#Byg en pavillon
#Kan man bygge til udlejning
#Madpakkehus som Nellemands Have
#Vi må ikke bygge for småt
Besluttet i under dette forslag blev: Byudviklingen arbejder videre med ovenstående og vil i løbet af
efteråret indkalde til en ekstraordinær generalforsamling hvor forslag til byggeriet fremlægges. Dette også
set i lyset af at Østkystens Guld arbejder for at få en købmand i Voerså og der derfor er behov for at få
belyst dette projekts fremtid inden der tages endelig beslutning om byggeriet på krogrunden.
6. Offentliggørelse af udpeget bestyrelsesmedlem af Voerså Borgerforening
Offentliggjort blev Bjarke Laubek
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valgt blev i stedet for Søren Meng / Bent Ahlgreen
Valgt blev i stedet for Svend Nielsen / Dorthe Dadge
Genvalgt blev Jørgen Engbjerg
9. Valg af 2 suppleanter
Valgt blev i stedet for Dorthe / Jane Thornsohn (thornsohns@gmail.com)
Genvalgt blev Poul Erik
10. Valg af revisorer
Genvalg til både Poul Thomsen og Michael Gadekær
11. Eventuelt
Intet

