Referat fra Generalforsamling i Gug Borgerforening
Tirsdag d.6. februar i sognesalen Gug Kirke
Generalforsamlingen begyndte med et 1 timers oplæg ved politibetjent Lasse
Nygaard som fortalte om gode råd i forhold til tyverisikring af vore boliger.
Han kunne fortælle, at der i 9210 området i 2018 – januar og frem til 6/2 – var
begået 8 indbrud (ca. halvdelen i Visse området). Det årlige antal er faldende og lå
i 2017 på 48 (og der er ikke tale om hjemmerøverier). Det hyppigste tidspunkt for
indbrud er mellem kl.16-20.
Lasse´s gode råd :
 Klip hækken ned til 140cm
 Brug lys m/sensor – gerne et kraftigt lys
 Sikring af døre/havedøre – evt. med kodehåndtag (så det ikke er så let for
tyven at komme hurtigt ud – så går de nemlig oftest ikke ind)
 Sikring af vinduer
 Tilmeld dig Nabo-hjælp, det nedsætter risikoen med 16-23%
 Ha´ et aktivt naboskab : snak sammen, put affald i naboens affaldsspand
når de er på ferie, parker en bil i deres garage o.lign
 Alarm til evt. vægter eller egen SMS
 Går der fremmede i området – snak med dem. Evt. tyve bryder sig ikke om
at blive ”set” og søger derfor andre områder
Lasse gjorde det rigtig godt, og der var stor interesse og spørgelyst efter
indlægget.

Willy Jellesen blev valgt som ordstyre til den officielle generalforsamling og både
indkaldelsen og dagsordenen blev godkendt.
Vores formand Niels-Henrik K. Sørensen læste bestyrelsens beretning op (kan
læses på vores hjemmeside) – godkendt.
Kasser Marianne Lybech fremlagde regnskabet som blev godkendt. Vi fortsætter
med det årlige kontingent på 75kr også i 2018.

Mht. spørgsmålet: ”Hvilke forventninger/ideer har medlemmerne til den
kommende bestyrelse i Gug Borgerforening?” blev der en blandet snak.
Det blev samlet omkring:
 være opmærksom på lokalplaner i området
 medindflydelse
 synlighed
 flere medlemmer
 kulturhus
Det blev til en brainstorm omk. hvordan vi kan skabe mere synlighed og erhverve
flere medlemmer. Alle disse forslag vil bestyrelsen drøfte og lave en
handlingsplan omkring på deres næste møde.
Den siddende bestyrelse blev genvalgt, og som ny suppleant blev …………… valgt
Det var en aktiv aften, hvor vi var 43 medlemmer samlet og alle var med til at
skabe en hyggelig stemning med stor spørgelyst, samt ønske om at bidrage.

Pia Lindbergh
Referant

