Referat fra generalforsamling
Outrup Sogneforening.
REFERAT fra generalforsamling den 22-10-2018.
Velkomst:
Formand, Agnethe Nielsen bød velkommen.
Glædeligt at der er så mange der er mødt op for at deltage ved
generalforsamlingen. 26 medlemmer deltog i spisningen, og 29 deltog i
generalforsamlingen.
Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår Laurids Knudsen. Laurids blev valg som dirigent.
Valg af stemmetællere:
Tina Jespersen og Line Kjems blev valgt.
Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år:
Formand Agnethe Nielsen aflagde beretning, og efterfølgende var der en kort
debat. Sogneforeningen fik blandt andet roser med på vejen ang. udlevering af
nøgler til markedsdagen, hvor den heldige kunne vinde en gasgrill, sponsoreret
af Dagli`Brugsen.
Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmingt godkendt.
Regnskab: Det reviderede regnskab blev fremlagt af kasserer Anne Mette
Jessen.
I den efterfølgende debat, blev der spurgt til, om det er korrekt at medtage
beløbet på kr. 102.040,00 i regnskabet, som er modtaget i tilskud til projekt
Mælkevejen.
Det kan man gøre, man kunne også have haft en særskilt konto til dette.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
Eventuelt indkomne forslag:
Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Jørn Frederiksen. (modtager genvalg)
Agnethe Nielsen. (modtager genvalg)
Preben Olesen. (modtager ikke genvalg)
Suppleanter:
Kirstine Jensen.
Flemming Jensen.
Valgt til bestyrelsen 2018, efter skriftlig afhandling.
Agnethe Nielsen.
Jørn Frederiksen.
Jimmi Andersen.
Suppleanter:

John Knigge. (første suppleant)
Kirstine Jensen. (anden suppleant)
Valg af Revisor og revisorsuppleant:
Laila Knudsen blev valgt.
Tina Jespersen. (valgt som suppleant)
Eventuelt:
Kort drøftelse af fusion mellem Outrup Sogneforening og Outrup Håndværkerog Handelsstandsforening.
Der har tidligere været en drøftelse af dette emne, men det vurderes, at det i
fremtiden vil forblive to selvstændige foreninger.
Der var en drøftelse af foreningens navn.
Skal der en navneændring til for at borgerne kan identificere sig med
foreningen. Eks. Outrup Borgerforening, eller et helt andet ”moderne” navn.
Foreningen skal ikke skifte navn bare for navnets skyld, men for borgernes
skyld.
Ikke alle var af den opfattelse, at det er en navneændring der kan skaffe flere
medlemmer og gøre det mere interressant at støtte Outrup Sogneforening.
Efter en god debat blev det konkluderet, at foreningen fortsætter med at kalde
sig Outrup Sogneforening.
Gode ideer til optagelse af videofilm ønskes og blev drøftet.
Der blev efterlyst en debat angående foreningens DNA.
Hvad gør foreningen her og nu?
Hvad vil foreningen i fremtiden?.
Der uddeles, sammen med girokortet, en lille folder som gør opmærksom på
hvad foreningen eksempelvis arbejder med. Det er ønskeligt at denne folder
læses, og ikke smides direkte til genbrug.
Der blev nævnt at Outrup Sogneforening er en forening der bliver lyttet og
kikket til i Varde Kommune og omegns foreningerne. Der foregår virkelig
mange ting som borgerne kan deltage i, og glæde sig over henover året.
Samtidig er Outrup Sogneforening en god og positiv medspiller i Blaabjerg
Udviklingsråd.
Modtagegaver til nye tilflyttere: Det fungerer allerede, men måske kan det
blive bedre?.
Der vil blive forsøgt at informere bedre om foreningens virke.
Som sidste punkt var der en orientering fra og om forskellige projekter. Eks.
Udviklingsplanen. Mælkevejen. Outrup mejeri. Arbejdet i anlægget, Etc.
Dirigenten takkede til slut for god ro og orden.
Agnethe Nielsen takkede Laurids Knudsen for god styring af
generalforsamlingen.
Agnethe Nielsen bød den nye bestyrelse velkommen, og takke afgående
bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde.
Agnethe Nielsen takkede til slut for det gode fremmøde.

