GUG BORGERFORENING
Februar 2016

Referat
fra
Generalforsamlingen tirsdag den 2. februar 2016 kl.: 19.00
i Sognesalen i Gug Kirkecenter

Foreningens formand, Bruno Schnoor, bød velkommen til de 63 fremmødte medlemmer.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Thorkild Vardinghus som dirigent. Thorkild Vardinghus blev valgt med
akklamation. Thorkild takkede for tilliden, og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen
var indkaldt i henhold til vedtægternes § 7 og som sådan lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
2. Godkendelse af dagsorden
Thorkild gennemgik generalforsamlingens dagsorden. Der var ingen bemærkninger til den
rundsendte dagsorden, der godkendtes uden bemærkninger.
3.Bestyrelsens beretning
Formanden, Bruno Schnoor, indledte bestyrelsens beretning med at nævne, at beslutningsreferat
kunne rekvireres hos sekretæren to uger fra dato, samt at referatet sammen med beretningen vil
blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.
Bestyrelsens beretning havde følgende overskrifter:
Bestyrelsens konstituering
Arrangementer
Andre forhold
a
b
c
d

Zeusvej
Egnsplanvej
Gug Alper/Møgelhøj
Idræts- Kultur- og Foreningshus

Medlemstallet
Forskelligt
a Foreningens hjemmeside
b Stadionanlægget
Afslutning
Formanden efterlyste sluttelig e-mail adresser fra de ca. 75 medlemmer, der stadig mangler for at
billiggøre og lette den fremtidige administration.
Bestyrelsens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Foreningens kasserer Marianne Lybæch fremlagde det reviderede regnskab for foreningsåret 2015
og kommenterede kort enkelte poster heriblandt de 2 nye poster, sponsoratet til Gug Sjipping/ Gug
Gymnastikforening og indkøb af en computer til bestyrelsen.
Regnskabet viser et underskud i 2015 på kr. 18.831 (2014 overskud på kr. 6.174). Balancen pr.
31/12 2015 viser kr. 97.594 (2014 kr. 116.200)
Formanden oplyste i forbindelse med regnskabsfremlæggelsen om oprindelsen til foreningens
formue (salg af forsamlingshus for mange år siden).
Regnskabet godkendtes, og kontingentet for 2017 er uændret kr. 75,00.
5. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen havde ikke forslag til godkendelse. Der var ingen ændringer til foreningens virkeområde (ingen nye veje i foreningen område).
6. Forslag fra medlemmer
Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til godkendelse.
7. Valg
Valg til bestyrelsen
Bruno Schnoor og Søren Bøgeskov var på valg. Bruno Schnoor ønskede efter 19 år i bestyrelsen
ikke at modtage valg medens Søren Bøgeskov gerne modtog valg.
Yderligere var Niels-Henrik Krogh Sørensen, Solhøjsvej og Pia Lindbergh, Ledavej interesserede
og villige til at indtræde i bestyrelsen.
Der blev afholdt skriflig afstemning således, at de 2 med det højeste stemmetal blev medlem af
bestyrelsen, medens den tredie ville indtræde som suppleant.
Afstemningen viste følgende :
Søren Bøgeskov
38 stemmer
Niels-Henrik Krogh Sørensen 21 stemmer
Pia Lindbergh
15 stemmer
Søren Bøgeskov og Niels-Henrik Krogh Sørensen er således henholdsvis genvalgt og nyvalgt til
bestyrelsen for en to-årig periode
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Jørn Overbeck ønskede ikke genvalg. Som nævnt under valg til bestyrelsen indtræder Pia
Lindbergh, Ledavej som nyvalgt suppleant (i Niels-Henrik Krogh Sørensens plads), medens Per
Bentzen, Hans Hedtoftsvej blev nyvalgt som suppleant begge for en etårig periode.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Mogens Nielsen og Heine Overby blev genvalgt som revisorer, medens Pia Grabe blev genvalgt
som revisorsuppleant.

8. Eventuelt
Michael Henriksen, Poseidonvej ønskede ordet under eventuelt og indledte med, at han var
indmeldt for ganske kort tid siden og var bekendt med, at han ikke havde stemmeret men dog taleret
og var ligeledes bekendt med, at intet kunne vedtages under punktet eventuelt.
Michael nævnte at han var 100 % for bebyggelsen som foreslået af en investor i Gug Alper og så
frem til lokalplanens høringsfase.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med en tak til Thorkild for veludført generalforsamlings
ledelse og takkede medlemmerne for det flotte fremmøde.
Æresmedlem
I forlængelse af generalforsamlingen tog Søren Bøgeskov ordet og rettede en stor tak til Bruno
Schnoor for det store arbejde, han har lagt i foreningen som bestyrelsesformand i 19 år. Dette
ønskede bestyrelsen at markere, og havde besluttet at udnævne Bruno til Gug Borgerforenings
første æresmedlem.
Den fulde ordlyd af Sørens udnævnelses tale bliver vist på foreningens hjemmeside.
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