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Referat

#1 Valg af dirigent
Erik Hagen Jørgensen blev valgt og konstaterede, at indkaldelse var foretaget rettidigt og
efter reglerne

#2 Formandens Beretning 2021
Foreningens formand Helle Madsen aflagde beretning for perioden efter november 2021
(hvor den seneste generalforsamling blev afviklet). Beretningen kan læses på hjemmesiden.
I forlængelse af beretningen var der en drøftelse af medlemssituationen og forskellige
muligheder for, at foreningen kan komme i tættere kontakt med medlemmerne og i højere
grad sikre en automatisk kontingentopkrævning.
Bestyrelsen noterede sig de forskellige input fra generalforsamlingen.
Beretningen blev godkendt.

#3 Fremlæggelse af revideret regnskab 2021
Bjørn Skovhus (kasserer) fremlagde regnskabet med en særlig gennemgang af udgiftssiden.
Regnskabet udviser et mindre overskud som følge af større medlemstilgang i forbindelse
med julebelysning i rundkørslen - og øget fokus på foreningen i den forbindelse..
Det reviderede regnskabet kan ses på hjemmesiden.
Regnskabet blev godkendt.

#4 Indkomne forslag
Ingen.

#5 Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 100kr/år per husstand.
Det blev vedtaget.

#6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Claus Svenstrup og Helle Madsen var på valg. De blev begge genvalgt uden modkandidater.
Fra generalforsamlingen var der en opfordring til også at tænke i at involvere medlemmerne
i mindre opgaver.

#7 Valg af revisor og suppleant.
Til revisor genopstillede Carl Werner Jensen og blev enstemmigt genvalgt.

#8 Årets Gistrup Borger
Helle Madsen motiverede uddeling af prisen som årets Gistrupborger. Prisen gik til Vita
Werner Jensen for hendes mangeårige virke til gavn for beboerne på plejehjemmet
Skovbrynet. Motivationen kan læses i sin helhed på hjemmesiden.
Vita Werner Jensen modtog prisen og kvitterede med en fortælling om, at det netop er
lykkedes hende at søge 17.000 kroner hjem til sangbøger til plejehjemmets beboere.

#9 Eventuelt



Drøftelse af muligheder for fundraising samt vigtigheden af at bakke om kommende
kulturhus i Gistrup.
Claus opfordrede medlemmerne til at kontakte beboerforening, hvis man har gode ideer eller
spørgsmål.
Der blev delt gode idéer til fonde, der kunne søges til julebelysning.


