Blåbjerg Udviklingsråd
Referat af generalforsamling på Restaurant Stausø, torsdag den 27-2-2020
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent

3. Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets
virke i det forløbne år

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til
godkendelse
5. Fremlæggelse af budget

6. Indkomne forslag

7. Valg af rådsmedlemmer

8 Valg af revisor og suppleant

9. Eventuelt

http://urbb.vardekommune.dk/

Bestyrelsen foreslog Preben Olesen.
Forsamlingen godkendte.
Bestyrelsen foreslog Hanne Pedersen.
Forsamlingen godkendte.
Valg af stemmetællere: Birger Filskov, Regina.
Claus forelagde beretning.
Den vedlægges som bilag.
Spørgsmål til hvad borger inddragende
aktiviteter kan være: kan ikke have karakter af
drift (årlig tilbagevendende aktivitet), men skal
være noget særligt/specielt.
Forslag til arrangement: vikingeboplads bag
Henne Kirke
Fremlæggelse ved Herman.
Regnskabet er vedlagt som bilag.
Regnskabet godkendt.
Fremlæggelse ved Herman.
Budget vedlagt som bilag.
Spørgsmål til klyngesamarbejde: for at samle
de små samfund, så de har mulighed for
udviklingsplan.
Budget godkendt.
Forslag til nye vedtægter foreslået af
bestyrelsen - vedlagt som bilag.
Forslag om at sætte punktet: stemmetæller, ind
som anden punkt på dagsordenen, sammen med
valg af referent.
Forslag om at Nr. Nebel og Outrup har to eller
flere medlemmer, med henblik på at oprette
sogneråd for Gl. Blåbjerg Kommune. Forslag
blev afslået ved afstemning.
Forslag om at sommerhusejernes fællesråd får
en repræsentant i bestyrelsen – drøftes i
bestyrelsen evt. med byrådet.
De nye vedtægter er godkendt.
På valg: Pia Jessen (Nymindegab), Hans Lund
(Lunde), Herman Kristiansen (Lydum) og Eigil
Lauritsen (Henne) – alle modtager genvalg.
Alle genvalgt.
På valg: Helge Knudsen (revisor), Jesper Bjerg
(revisor suppleant) – begge modtager genvalg.
Begge genvalgt.
Ruban kurser – alle kan deltager.
Varde Kommune skal grave i sporene forsvaret
har lavet – kan UR få del i dette?

Forslag om at nævne de ting udviklingsrådet er
i gang i formandens beretning, herunder også
de forskellige underudvalg.
Synliggøre udviklingsrådet mere.
Forslag om at forslag til nye medlemmer stilles
skriftlig ved kommende generalforsamlinger.

http://urbb.vardekommune.dk/

