ASKØ-LILLEØ BEBOERFORENING
Ordinær generalforsamling i Medborgerhuset (Askø Gl. Skole)
Onsdag, den 28. marts 2018 kl. 19.30
Referat
Deltagere: Carsten Rasmussen, Teddy Pedersen, Gerda Madsen, Jette Dietz, Astrid Gosmer, IngerLise Pedersen, Bent Hansen, Gert Nilsson, Jørgen Gosmer, Svend Thomsen, Sally Møller Hansen,
Lisa Mulvad, Lene Nilsson, Tove Raunstrup, Marianne Pilhøj Thomsen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Inger-Lise Pedersen
Der er sendt ud
2. Valg af referent og 2 stemmetællere.
Marianne Pilhøj Thomsen
Stemmetællere vælges hvis det bliver nødvendigt.
3. Formandens/bestyrelsens beretning.
Udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen.
Sally oplæste bestyrelsens beretning.
Bord og bænkesæt har Ø-udvalget spurgt efter flere gange.
Beretningen blev godkendt.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Regnskabet udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, så medlemmerne kan
forberede evt. spørgsmål til kassereren. Der har i 2017 været 55 betalende medlemmer.
Lene gennemgik regnskabet.
Ingen spørgsmål til regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår kontingent fastholdt på 175,- kr. pr. medlem.
Punktet blev godkendt.
6. Indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest 10. marts).
Der var ingen indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse, revisorer, suppleanter mv.
På valg til bestyrelsen for 2 år er:
Sally Møller Hansen, modtager genvalg
Annette Larsen, modtager genvalg
Marianne Thomsen, modtager genvalg
Tove Raunstrup, modtager genvalg.

Alle de opstillede parter blev valgt med applaus.
Der skal vælge 2 suppleanter for 1 år. Bestyrelsen foreslår Astrid Gosmer og Ole Hansen.
Begge genopstiller og blev genvalgt med applaus.
Jørgen Gosmer er på valg som revisor for 2 år.
Blev genvalgt med applaus.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Lene Nilsson, Lisa Mulvad og Jan Andersen (på valg i 2019).
Ø-repræsentanten, der vælges af bestyrelsen, har ingen fast valgperiode.
Det er Anni Sørensen som er ø-repræsentant nu og bestyrelsen spørger Anni om hun vil fortsætte
med det.
8. Eventuelt.
Svend Thomsen foreslog at lave en seddel i skabet ved købmanden om en fast aften i
ferieperioden, hvor man kan mødes på petanque banen og tag et spil – som i tidligere tider, hvor
det blot var fodbold, man mødtes til. Svend laver et opslag.
Teddy – hvor mange medlemmer er her nu. Indtil nu er der ca. 30 der har betalt.
Lene rykker dem som ikke har betalt.
Inger-Lise spørger indtil skolen. Sally har forhørt sig om genforhandling af aftalen i Kultur og fritid vi
har en særaftale og derfor har vi fået besked om, at kommunen henvender sig til os.
Sally spørger ind til om der er et bestyrelsesmedlem som vil deltage i generalforsamlingen osv.
Mandø 26-28 maj 2018, der er ingen som har mulighed for at deltage.
SaDS arrangeret et ø-besøg her på Askø den 8. juni 2018. Embedsmænd og politikere, Folketingets
politikere deltager også. 9.30 rundtur, 11.00 kaffe og let frokost og herfra kl. 12.30
Sally har skrevet, at SaDS kan henvende sig til overfartslederen Max Møller om at arrangere en
overfart.
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.00
Referent Marianne Pilhøj Thomsen

____________________________________
Formand Sally Møller Hansen

_____________________________________
Dirigent Inger-Lise Pedersen

