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Referrat. .
•

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen forslår Claus Olesen som dirigent. Claus takker for valget.

•

2. Formandsberetning

Formandens beretning til generalforsamlingen for Borgerforeningen for
Verninge og Omegn 25. februar 2016
•

Generalforsamling i 2015.

•

Møder i 2015 og mails.

•

Vision 2020

•

Borgernyt og verninge.dk

•

Verninge kontoen

•

Fællesmøder med foreningerne

•

Praktiske aktiviteter

•

Sponsorer, annoncører og gave.

•

Deltagelse i flere møder om lokalråd og fokus på fremtiden for borgerforeningen.

Jeg vil gerne starte med at takker både bestyrelsen, foreningerne, frivillige og borgere for opbakningen til
foreningen arbejde i 2015
Generalforsamling 2015
I februar blev vores årlige generalforsamling afholdt. Bjørn Møller og Michael Cederskjold ønskede ikke
genvalg og vi fik derfor 2 nye friske ansigter ind i bestyrelsen, Heidi Naurdrup og Lisbeth Tempelaars
Møder i 2015 og mails.
Vi har afholdt en del møder i løbet af året. Vi har altid en del punkter på dagsorden og vi når det meste.
Formanden sender mange mails, med alt fra huskelister, til kort info fra Formanden.
Vision 2020
I starten af året forfattede vi en vision 2020, som vi har forsøgt at følge op på. Vi har rettet henvendelse til
Kommunen med vores vision. Dette har haft til formål, at køre opmærksom på muligheden for at opføre
byggegrunde i Verninge. Om det har været det alene, der har fået kommune til at tage beslutningen til at
købe jorden og opføre første etape af 3 etaper, vides ikke. Men vi tror da på, at vi har været med til at
påvirke beslutningen.
Fjernevarme har været et ønske i mange år og nu ser det ud til at det kan være muligt. Benjamin store
arbejdet med indsamling af forhånds interesse sedler og kontakt til Fjernvarme Fyn giver nu frugt.
Vi vil forsat forsøge at få vision 2020 i hus.









Verninge, et attraktiv sted at bo
Plads til nye tilflytter og nybyggere
Gode sport og idrætsaktiviteter.
Sikker by at færdes i, for store og små
Stisystem til gåtur i naturen.
Skole, Børnehave, vuggestue og dagpleje et stærk tilbud.
Fjernvarme
Nærvær og fællesskab

Borgernyt og verninge.dk
Borgernyt er vokset i antal sider og derfor også en øget udgift til trykker. Vi har ikke formået at få øget
salget af annoncer med sammen antal og derfor har det givet et lille underskud i år. Vi sælger primær de
fleste annoncer i starten af året, så dette har vi været mere opmærksom på i dette år. Vi har været
nødsaget til at hæve det årlige beløb fra foreningerne fra kr. 1.000,- til kr. 1.250,- Ud over det årlige beløb,
betales der for ekstra sider ud over en side pr borgernyt
Verninge.dk bliver set af mange. Vi har ca. 60.000 besøg om året og 400.000 sider der klikkes på.

Verninge kontoen
Foreningens ”Verninge Kontoen” har til formål, at støtte aktiviteter til glæde for borgere i Verninge og
Omegn. Bestyrelsen kan selvstændigt beslutte hvad kontoen økonomisk skal støtte. Der kan ansøges om
økonomisk støtte af alle foreninger, grupper og borgere i Verninge Sogn, hvis det ligger inden for formålet.
I 2015 har den økonomisk støttet;
En større reparation af svævebanen i Landsbyparken.
Underskud af sensommerfesten
Betaling af mobil nummer på hjertestarterne.
Der er ansøgt støtte og bevilget med betaling i 2016 til;
Spilledragter til drengehold i idrætsforeningen med tryk på tøjet verninge.dk
Bolde til gymnastikforeningen til brug for alle hold.
Fællesmøder med foreningerne
Vi har været togholder på indkaldelse til fællesmøder med de andre foreninger. Referater af disse møder,
har ikke været normalt og dette vil vi gerne rettet op på.
Praktiske aktiviteter
Vi startede året med en nytårstur d. 1. januar kl. 13.00 hvor borgere kunne på en mindre gåtur ønske
hinanden et godt nytår.
Fastelaven er en aktivitet som gymnastikforeningen står for, men som alle foreninger er vært og hjælper
på. Mange børn møder udklædt til katten af tønden.
I april var vi igen parkeringsansvarlig på Økodagen på VerningeLund. Denne aktivitet indbringer ca. kr.
5.000,- til foreningen og mange frivillige hjælper med dette.
Flag Allen i Verninge har været opsat en del gange. Flagstængerne er i mindre god stand og de bør udskiftes
inden for få år. Vi har indkøbt en gamle trailer til kr. 300,-, som vi påtænker at ændre til flagvogn. Skulle det

ikke lykkes at få traileren godkendt til formålet, påtænker vi at indkøbe en anden. Vi ønsker at vi kan
benytte en bil opsætning af flagstænger, så flere frivillige har mulighed for at hjælpe med dette.
Byportene er blevet renoveret i 2015 og nu kan alle portene få beplantning i toppen.
I august blev der afholdt motionsdag fælles med de andre foreninger med sensommerfest herefter. Til
denne aktivitet blev der indkøbt et nyt 3x6 meter flextelt som vi ser frem til at bruge mange år fremover.
Et festudvalg beståede primær af personer fra foreninger fik planlagt denne fest til UG. Et stort telt blev
rammen for festen, et stort band leverede musikken og 150 deltagere skabte festen. Festen blev økonomisk
holdt nede med mange sponsorer af stort set alt maden og et kæmpe gavebord til amerikansk lotteri. Stor
tak til alle for en super fest.
I forbindelsen med at vi er ambassadør for nye borgere for området Verninge, har Henriette omdelt
velkomstmappe og blomster til nye tilflytter. Lister på tilflyttere modtager vi fra kommunen. Vi modtager et
tilskud til ¾ af prisen på blomsterne og resten sponseres af Verninge Blomster Center som vi er meget glade
for.
Juletræstænding i lørdag før 1. søndag i advent, var igen en stor tilløbsstykke. Vi fik uddelt over 110
slikposer til glade børn. Der var hygge med bål og halmballer. Gløgg og æbleskiver blev fortæret. Træet blev
tændt af julemanden som igen landede i Verninge.
Sponsorer, annoncører og gave.
Vi vil gerne takke alle vores sponsorer som bidrager i forbindelsen med aktiviteter. Blomster i byporte.
Grise og tilbehør samt gaverne amerikansk lotteri til sensommerfesten. Slik, æbleskive, gløgg og juletræ til
juletræstænding
Her kort før generalforsamlingen er vi blevet kontaktet med henblik på at få overdraget et byggegrund på
Hindsløkken vedlagsfrit efter en afdød borgere med tilknytning til Verninge. Bestyrelsen har rådført sig
med advokat og SKAT om eventuelt udfordringer i forbindelse med dette. Ud over dette har vi undersøgt
muligheden for at sælge den videre. En enig bestyrelsen har beslutte at takke ja til ”gaven” og forventer at
sælge den videre inden for en korte periode. Vi skal betale ejendomsskat ind til vi sælger grunden men
forventer at dette dækkes ind ved salget.
Vi har køber grunden pr. 1. marts 2016 for en sum af kr. 1,Vi skal dog betale gebyr for tinglysningen.
Deltagelse i møder om lokalråd og Fokus på fremtiden for borgerforeningen.
I løbet af året har vi deltaget i flere møder om Assens kommunes ønske om lokalråd. Vi har været inviteret
med som det gode eksempel på samarbejde og fokus på udvikling. Vi blev introduceret som
Borgerforeningen for janteloven ikke eksistere, dette tager vi som et komplement.
Vi har på fællesmøder spurgt de andre foreninger, hvad de tænker om lokalråd. Ud fra deres udsagn var der
opbakning til at vi gik videre med denne opgave, hvis vi ville. Vi har drøftet det meget og nået til den
beslutning, at vi ønsker at ændre vores vedtægter med det formål at være lokalråd for Verninge og Omegn,
Verninge Sogn.

Dette vil kræve en del ændringer af vores vedtægterne. Vi vil gå fra betalende medlemmer, til alle er
medlem i når de er bosat i Verninge Sogn. Vi vil ikke mere sende girokort ud med opkrævning af
medlemskab, men det vil være muligt at indbetale et støttebidrag op omdelte girokort.
Afslutning
Jeg vil fra bestyrelsens takke alle borgere for 2016. Stort tak for alle jeres positive bemærkninger også tak
når I kommer med konstruktiv kritik og forslag der kan arbejdes videre med.
Og til sidst vil jeg gerne takke Heidi, Lisbeth, Merethe, Henriette, Benjamin og Thomas for jeres arbejde i
bestyrelsen i 2015.

Formand
Henrik Jørgensen
Borgerforeningen for Verninge og Omegn

•

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Merethe gemmegik regnskabet for 2015. Der var enkelte spørgsmål til uddybelse, som blev besvaret.
Regnskabet blev godkendt.

•

4. Fastsættelse af kontingent 2017

Henrik foreslog at flytte punkt 4 til efter punkt 5 pga. vedtægtsændringer.
Efter vedtagelse af vedtægtsændringer bortfaldt dette punkt.
•

5. Indkomme forslag

Bestyrelsen har udarbejdet forslag til ændring af vedtægter if. med ønsket om at foreningen også er
fungerende lokalråd for Verninge sogn sideløbende med at være en Borgerforening. (Se forslag til
vedtægtsændringer)
Forslaget blev drøftet med en god debat.
Nogle borgere mente ikke der var gjort nok for at informere borgerne omkring ændring fra Borgerforening til
Lokalråd inden generalforsamlingen.
Vedtægtsændringerne blev vedtaget med 23 for og 1 i mod.

•

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Merethe Jensen, modtager genvalg

Henriette Albertsen, modtager genvalg
Henrik Jørgensen, modtager genvalg
Alle tre blev genvalgt

•

7. Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter

1. suppleant: May-Britt Hansen
2. suppleant: Bjørn Møller
8. Valg af 2 revisorer
Revisorer er Lene Enggaard og Birthe Madsen
•

9. Evt.

Der blev spurgt til vejbump på Fuglekildevej. Det har bestyrelsen fokus på og er i løbende kontakt med
kommunen.

