Referat af generalforsamling onsdag d. 15. marts 2017 kl. 19:30 i Husby Sognegård.

Deltagere 47 incl. bestyrelsen (33 til ’valgflæsk’)
1. Valg af dirigent
Bjørn Albinus foreslået og vedtaget.
Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig varslet.
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
Morten orienterer om årets aktiviteter.
Cykelturen til skavemose. Ugentlige cykelture – i det
blå/offroad.
Koglehuset
God opbakning fra sognet – frivillige mm.
Sort fremmøde til indvielsen.
Åbenthus på efterskolen
Spændende dag, med mulighed for at se efterskolen.
SanktHans
Fælles arrangement med Aktiv Staby og LEDGård.
Sommerfest
Noget nyt i 2016 var gratis stadepladser til børn.
Alle vores egne lopper var samlet på den
rundeparkeringsplads.
Ølkasse stabling.
Mere musik – Brian Vang om eftermiddagen. Og aftenen
spillede Søren/Henrik og Jeppe, samt
Martin(efterskolelærer) blues orkester som pauser mellem
Fishers.
ca. 260-270 personer blev bespist.
Koglehuset – beskæring af frugttræer.

Undervisning/fortælling samt beskæring af vores frugttræer.
ca 60 personer deltog.
Tur til Papirmusset
Bustur m Erik Rytter som rundviser.
Ålegilde
Opsætning af juletræer
En enkelt aften i mørk og hyggeligt selskab.
Fællesspisninger
3 Fredage er det blevet til i år, samt 4. gang som blev flyttet
til generalforsamlings aftenen grundet andet arrangement i
sognegården.
Kommende arrangementer
Heste Teater 16.6 kl.17 – en del af Holstebro festuge. V
Græm strand.
Allehelgensaften Mandag d. 6/11. i samarbejde m
efterskolen, Nissumfjord, menighedsrådet og Odin Teateret.
Fiber: Det næste der foreligger er at lave en ansøgning v.
statens bredbåndspulje.
Cykelsti Mellem Husby og Sdr. Nissum.
Koglehuset – de sidste mangler…..
Bliver der kigget på i løbet af 2017.
Bålhytte I samarbejde m efterskolen.
Landsbyklynge tættere samarbejde m. Staby, Torsminde og
Sdr. Nissum – efter opfordring fra kommunen.
Der vil blive udskrevet en navnekonkurrence for at giver
Landsbyklyngen et navn.
Annoncering på Facebook kan ske ved henvendelse til

formanden.
Spørgsmål/kommentarer.
Aksel Gade vedr. Cykelsti – politisk input.
Niels Sandgård: Helleanlæg/gangsti v. Vedersø Klit.
3. Aflæggelse af revideret regnskab.
Gennemgang v. Ivan.
Blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.
5. Fastsættelse af kontingent for 2017
Bestyrelsen foreslår at kontingentet stiger til 50 kroner.
Kontingentet er fastsat til 50 kroner.
Niels Sandgård: Kommentar – mener det er på sin plads at
bestyrelse kan få tilskud til fx transport.
6. Valg til bestyrelsen
På valg er: Morten Paakjær – Modtager genvalg
Jørgen Meldgård og Henrik Paakjær Modtager ikke genvalg.
Bjørn orienterer omkring valgproceduren.
Opstillede:
Morten B. P. - 108
Martin - 51
Kurt - 38
Ivan Nygård - 37
Steen - 15
7. Valg af revisor.
Bjørn Albinus er på valg – genvalgt.
8. Eventuelt.
Maja: Arrangement forslag: madvarer i naturen.

Søren: Justering til Cykelturen til Skavemosen – violin
arrangement under/efter frokosten.
Niels: Påpeger at vi ikke flager korrekt ved begravelser.
Bjørn: takker for god ro og orden.
Formanden:
Takker for valget, og fremmøde.

