Generalforsamling i Landsbygruppen
Onsdag den 24. oktober 2018
Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Aflæggelse af formandsberetning
3) Gennemgang af økonomi.
4) Behandling af forslag.
5) Debat om kommende aktiviteter
6) Valg
7) Eventuelt
Ad.1
Søren gennemgår dagsorden
Anders Vestergaard blev valgt som dirigent.
Anders konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
Ad.2
Søren aflægger sin formandsberetning, den ligger tilgængelig på www.tandslet.dk
Formandsberetningen blev godkendt.
Ad.3
Preben fremlægger og gennemgår økonomien, og regnskabsåret 2017/18.
Regnskabet blev godkendt.
Ad.4
Forslag til vedtægtsændring.
Fremover skal en valgt revisor gennemse regnskabet inden generalforsamling, og sammenholde
bilag med regnskabet. Det er normal praksis i foreninger.
Forslaget blev godkendt.
Ad.5
Landsbygruppen vil gerne bibeholde Min Købmand, der bliver indkaldt til borgermøde som holdes
i multisalen. Vi håber på stor opbakning. Til borgermødet kommer der foredragsholdere som giver
input til hvordan opgaven kan løses. Administrator fra Min Købmands kæden kommer og fortæller
om lokaleinitiativer, og borger puljer.
Er der vilje til fortsat at støtte købmanden vil Preben gerne fortsætte.
Der har været interesseret til købmanden, dog ikke til køb af huset.
Bitten vil ikke udleje, men sælge bygningen.
Dagrofa har midler, men det kræver opbakning og midler fra lokalbefolkningen.
I Blans har man solgt indskudsbeviser til 2500 kr. pr stk. ved lignende projekt, men de er løbet ind i
problemer.
Blomsterløg vil blive gravet ned til efteråret, der kommer et arrangement til dette når løgene
kommer fra Holland.

Bagagerums salg kædes sammen med musik ved gadekæret.
Bittens bank kan lejes til forskellige formål, den kan bruges til mange forskellige ting.
Der opsættes faste snaprammer ved Bittens Bank, hvor foreningerne kan reklamere for deres
arrangementer.
Lokal aktivistgruppe efterlyses, frivillige personer som der kan trækkes på, når der skal laves
arrangementer.

Ad.6
På valg. Erling og Søren (ønsker til genvalg).
Asbjørn vil gerne udtræde af bestyrelsen.
Robert Melsen blev foreslået af Asbjørn.
Robert Melsen blev valgt i stedet for Asbjørn, for en 1 årige periode.
Søren og Erling blev foreslået. Og de blev genvalgt.
Suppleanter Bodil og Bente blev genvalgt.
Revisor for 1. år. Bo Moisen blev valgt.
Ad.7
Branddam ved Ollundsbjerg blev diskuteret. Den er forurenet og må ikke oprenses.
Det lille torv ved Bittens Banks affaldssæk bliver overfyldt, og der skal laves en tømningsordning.
Landsbypedel, eller pedelgruppe ønskes etableres til at lave småopgaver for byen.
Gadespejl ønskes ved Ollundsbjerg, på grund af dårlig oversigt.
Fodgænger overgang efterlyses på Mommarkvej, ved busskuret, midt i byen.
Anders afslutter generalforsamlingen.

