Referat Generalforsamling d. 31/5-21 kl. 19.30 i forsamlingshuset
Deltagere: Niels-Ole, Joachim, Bjarke, Ulrikke, Anni og Helle. Irene var forhindret.

1. Valg af dirigent
Jacob Toft valgt

2. Valg af stemmetællere
Kaj Andersen og Helle Haudrum valgt

3. Formandens beretning
Se vedhæftede skriv

4. Kasserens fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Anni Øhrberg gennemgik regnskabet både for Borgerforeningen og for byggeriet. Begge
blev godkendt. Regnskab vedlagt som bilag 2 og 3.

5. Indkomne forslag
Intet modtaget.

6. Valg af bestyrelse
Irene Vestergaard er på valg og modtager ikke genvalg
Niels-Ole Frederiksen er på valg og modtager genvalg.
Ulrikke Brandt Nordqvist er valgt i stedet for Irene.

7. Valg af revisorer – på valg er Diana.
Diana Laursen genvalgt

8. Valg af suppleanter.
Martin Semler, Mesing Hedevej 2 er 1. suppleant
Kim Maslak, Bakkevænget 5 er 2. suppleant
Revisorsuppleant: Jens- Henrik Kirkegaard er genvalgt

9. Eventuelt. Her kan intet vedtages
-

Kaj Andersen roste bestyrelsen for det store arbejde der er udført i forbindelse med
byggeriet og rejsningen af pengene hertil.
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-

-

Niels-Ole har indhentet tilbud på asfaltering af P-plads. Det vil koste 70.000 at etablere
ny belægning. Bestyrelsen vil se på om der kan findes midler til dette.
Niels-Ole har indhentet tilbud på at få installeret luft til vand varmepumpe. Det vil
koste ca. 108.000,- at få installeret. Der foreslås at rette henvendelse til Mesing
Østergaard for at høre om det kan være muligt at blive koblet på deres halm/flis fyr.
Der er enighed om at der skal findes en alternativ løsning til oliefyret. Og at der ikke
skal installeres nyt oliefyr hvis det nuværende går i stykker.
Niels-Ole oplyser at man kan gå ind på kommuneplan 21 og se hvilke planer der er for
Mesing og omegn.
Der er ved at blive etableret en bestyrelse/styregruppe til Friplejehjemmet i Hårby. Der
mangler en repræsentant for Mesing, så vil der være en repræsentant for alle
landbyerne i Landbyklyngen De 7 Dale. Ulrikke har efterfølgende lavet et opslag på
Facebook herom og Katrine Hørlyck Thomsen, Lillegade 9 har tilbudt sig.

