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Generalforsamling d. 21. marts 201 9 kl. 19 i Borgernes hus

1. Valg af dirigent
Kim Elgaard bliver valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved Lene Brandt
Det har været et stille og stabilt år, med 34 faste medlemmer + 17 frivillige medlemmer. Vi har haft vores
faste begivenheder. Fastelavn i Hans Lücks lade, en enkelt arbejdsaften, affaldsindsamling, skt. hans i Knuds
grusgrav, uden bål. Sommerfesten havde flere deltagende end nogensinde så det forventer vi at fortsætte
med. Og til sidst juletræstænding som er så fint med lyset i skuret.
Det lykkedes os at få tilskud til nye bordbænkesæt fra Landdiskriktspuljen i Skanderborg kommune der
betalte 2/3 af borbænkesættene. De er blevet leveret i sidste uge fra Hørning Produktionsskole. Vi har
været meget heldige når vi har ansøgt om penge fra landdiskriktspuljen. Derfor vil vi igen i år forsøge at få
hjælp til vedligehold af rampen.
Græsset på fællesarealet er blevet hold nede af Asger, Orla, Michelle og Maja og Søren sørger for at
hækken bliver klippet. Tak for hjælpen!
Vi er stadig en del af Landsbysamarbejdet mellem landsbyerne der er tilknyttet Veng skole. Der har været
et stormøde med ca. 75 personer. Det resulterede i et par forskellige udvalg. Det er blevet besluttet at
vores område skal hedde de 7 dale fordi der er 7 dale der hver især repræsentere en landsby.
Et af udvalgene hedder Veng skoles venner der vil søge fondsmidler til bedre faciliteter til skolen, blandt
andet arbejdes der på en tunnel under Låsbyvej. Kunne man have interesse i at høre mere om det, er der
indkaldt til stiftende generalforsamling den 22. maj.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse
Regnskab
Vi har ikke brugt så mange penge til gaver og blomster til nye tilflyttere, men der har ikke været så mange
tilflyttere som forventet. Vi har sat lidt flere penge af til det i år.
Der bliver spurgt til kontingentet da beløbet i 2018 var noget mindre end i 2017. Kontingentet var
undtagelsesvis sat op i 2017 for at få råd til pavillonen på legepladsen. Kontingentet blev som lovet sat ned
til samme beløb, 350 kr. i 2018, som det var i 2016.
Vi havde bestilt nye bordbænkesæt i 2018, men de blev forsinket og blev først leveret og betalt i 2019.
Vi får sammenlagt et overskud i 2018.
Regnskabet bliver godkendt.

Budget
Vi forventer at bruge ca. 5.000 kr. til nye plader til skaterrampen. Derudover er der foreslået et udendørs
bordtennisbord til legepladsen og vi vil forsøge at søge penge hjem til både vedligehold af rampen og
bordtennisbord. Vi har før haft held med at søge penge hjem, både til pavillonen og til bordbænkesættene.
Får vi ikke midler udefra vil vi vente med bordtennisbordet.
Så vi budgettere med et forventet underskud i 2019, men håber på at vi kan søge fondsmidler hjem til at
dække det.
Vi har desværre et fald i kontingentindtægterne fordi der er mange huse til salg.

4. Indkomne forslag
Der er ikke modtaget nogen forslag.

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet forbliver uændret.

6. Valg af bestyrelse og en suppleant
På valg er Rikke Peters, Lene Brandt Mikkelsen og Heine Thunbo.
Rikke Peters og Heine Thunbo bliver genvalgt. Søren Guldager indtræder i bestyrelsen i stedet for Lene
Brandt Mikkelsen. Som suppleant vælges Tine Pilegaard Juul.

7. Valg af revisor
Torben Grindsted bliver valgt.

8. Eventuelt
På vegne af Søballe borgerforenings bestyrelse siger Knud Stort tak til Lene for den tid og energi hun har
lagt i bestyrelsen de sidste 20 år.

