REFERAT GENERALFORSAMLING i Landsbyforeningen Gørslev og Omegn 31. marts
2022 i Forsamlingshuset i Gørslev
Dagsorden:
1 Valg af dirigent og stemmetællere.
Erik Nielsen var dirigent og der var to stemmetællere
2 Beretning.
Formanden Nanna Steenstrup aflagde beretning.
3 Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Regnskabet blev godkendt.
4 Forslag til vedtægtsændringer jf. indkaldelse til generalforsamlingen.
Ændringerne blev vedtaget.
5 Valg af lokalrådsmedlemmer og to suppleanter.
Nanna Steenstrup, Gerd Poulsen, Anja Andersen, Poul Erik Jensen, Mie Lund Annette
Goldschmidt, Thomas Jensen, Henrik Malcolm Kleis og Michael Sørensen genopstillede og blev
genvalgt. Generalforsamlingen overlod det til de valgte i forbindelse med konstitutionen at
beslutte, hvem af de valgte, der bliver suppleant.
6 Valg af to revisorer og en suppleant. Som revisorer valgtes Anders Hansen og Helle Hansen som
suppleant Leif Nolling.
7 Indkomne forslag til afstemning (jf. stk. 3). Der var ikke indkommet forslag.
8 Ideer og forslag til drøftelse.
Morten Smed kom med forslag om et fælles forum for alle lokale foreninger og andre
interessenter. Der er behov for, at vi står sammen bl. a. ift rekruttere frivillige, skabe kendskab til
de forskellige foreninger, bruge den fælles kalnder samt støtte og styrke vores samarbejde med
f.eks. kommunen. Nanna og Morten sørger for, at indkalde til et indledende møde.
9 Eventuelt.
Inden generalforsamlingen
Inden generalforsamlingen var der spisning fra 18 til 19. Der blev serveret tapas. Efter maden kom
Mark (som er gammel Gørslevdreng) fra Pangea Park kom og fortalte om deres projekt. Der var
desværre ikke så mange fremmødte, så vi kan roligt lave et nyt arrangement med Mark og hans
bror og også gå videre med planen om at invitere på udflugt til Pangea. Der blev udloddet fire
billetter til parken, to voksne og 2 børn. Tillykke til Bendt og Margrethe. Det var fint med maden
og der var rigeligt.

