Referat af generalforsamling i Borgerforeningen, d. 25.02.2018
Referent: Allan Ellesøe Borresen
1. Valg af dirigent
Henrik Bernberg blev valgt
Konstateret, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
2. Formandens beretning
Der var flg. spørgsmål og kommentarer til beretningen:
Erik Engvang:
Opfordring til, at gøre hjemmesiden aktuel
Opfordring til, at sætte gang i projektet omkring toiletfaciliteter som fremlagt på mødet omkring
borgerbudgetteringen.
Opfordring til, at så mange som muligt melder sig til fibernet kampagnen, så vi sikrer, at projektet
går i gang og fiber udbydes. Dette for at gøre Hørning til en attraktiv by, at flytte til.
Mener ikke, at det er relevant, at ændre på foreningsstrukturen, eks. ved en sammenlægning af de
eksisterende foreninger, da der så vil være færre til at løfte opgaverne.
Henrik Bernberg:
Der har været en høj kadence i antallet af arrangementer.
Torben Ludvigsen:
Ud fra informationer fra Eniig, vil der blive åbnet op for fibernet uanset antallet af tilmeldinger.
Herefter blev beretningen taget til efterretning og godkendt.
3. Regnskab
Færre tilmeldinger generelt
Lille overskud, mindre end sidste år
i. Kommentarer
Henrik Bernberg:
Regnskabet hviler i sig selv og der er sket en massiv investering i byen gennem
arrangementer mm.
Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Kontingent
Foreslået uændret. Dette blev vedtaget. Opkrævning sendes ud efter generalforsamlingen.
5. Forslag
Der er ikke indkommet forslag
6. Orientering fra Hørninghus
Tak for bidraget i forbindelse med jubilæum. Der var 125 tilmeldte til jubilæumsfesten, hvilket kun
var fire færre end ved indvielsen.
I 2017 var der det hidtil største antal udlejninger (42), hvis man renser tallene for ungdomsfester,
som var en stor del af udlejningen i starten, men som man senere gik væk fra. Med alle
udlejninger taget med havde 2017 det 3. største antal.
Der er et stigende antal udlejninger til bryllupper, hvorfor der er købt overtræk til stolene, for at
give en mere eksklusiv stemning.
Der har været problemer med, at solcellerne har givet en mindre produktion end forventet. Der
har været nogle udfordringer med ansøgning om tilskud, men de er blevet løst og sammen med
faldende el-priser, er økonomien kommet til at løbe rundt.
Der er sendt flere ansøgninger til fonde om etablering af en varmepumpe, hvilket har givet afslag.
Det er nu lykkedes, at få 100 tkr. fra Landsbypuljen, så det er nu etableret. Dette har givet to

ledige depotrum, der hurtigt er blevet fyldt op. Tak til Torben som fyrbøder gennem årene.
De gaver der er givet ifm. jubilæet vil bl.a. blive brugt til runde borde.
Der er lavet ny hjemmeside
Der er gennem de ti års eksistens investeret mere end 900 tkr. i huset.
Overskud på udlejning i 2017 er 105 tkr.
Resultatet af primær drift er 67 tkr.
Samlet resultat efter afskrivninger er et plus på 20 tkr. Det er første gang, at dette tal er positivt
7. Valg af bestyrelse
Margrethe, Daniel og Lisbeth var på valg og ønskede ikke genvalg.
Eneste opstillede til bestyrelsen var Michala Christensen, Langgade 59 der blev valgt ind i
bestyrelsen for en 2-årig periode.
Derefter var der en længere diskussion om situationen i Borgerforeningen, da bestyrelsen nu
kommer til at bestå af 4 valgte medlemmer og derfor ikke er fuldtallig jf. vedtægterne og ikke giver
udtryk for, at kunne konstituere sig med en formand, da ingen af de valgte medlemmer ønsker
denne post.
Dette afstedkom et forslag om, at bestyrelsen kører videre med 4 medlemmer og indgår i en
dialog og et samarbejde med byens øvrige instanser (HGF og Hørninghus) om det videre arbejde i
byen. Dette blev vedtaget. Herefter blev der udtrykt en stor tak til de afgående medlemmer.
8. Valg af suppleanter
Ingen opstillede
9. Valg af revisor
De indstillede blev genvalgt.
10. Evt.
a.

Forslag om anvendelsen af midler fra Borgerbudgettering
Forslaget om toiletforhold ved legepladsen blev vedtaget og der er nedsat en
arbejdsgruppe bestående af Margrethe (tovholder), Thomas Rønnow, Jessica, Jens og
Hans Jørgen.
b. Som følge af, at Borgerforeningens bestyrelse fortsætter med nedsat kraft, blev både
Hørninghus og HGF opfordret til, at deltage i drøftelse af det videre forløb for de
forskellige instanser i byen og Hørninghus inviterer medlemmer af bestyrelserne til
videre drøftelse på et fællesmøde efter at de har afholdt repræsentantskabsmøde. Der
opfordres til, at man er opmærksom på de forskellige rettigheder de tre instanser har
hver især og at der eks. er stort fokus på drift i Hørninghus.
c. Thomas Rønnow opfordrer til, at bestyrelsen gennemgår vedtægterne og stiller forslag
om ændringer som konsekvens af det lavere antal bestyrelsesmedlemmer.
d. Den 10. marts kommer Egnsteateret på besøg i Hørninghus. Der er stadig billetter til
salg.
e. Margrethe har modtaget henvendelse fra Egnsarkivet:
Den 4/4 kommer de til HGF’s klubhus, for at indsamle billeder og effekter af historisk
værdi. De medbringer scanner, så man kan få sit materiale med hjem igen, hvis man
ønsker det.
Den 30/5 forsøges den historiske cykeltur rundt på egnen gennemført. Den blev aflyst
sidste år, grundet dårligt vejr.

