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Borgernes Stemme
Generalforsamling 2016
Tid

Tirsdag 15. marts 2016 kl. 19.00 - 20.30

Sted

Bygvænget 238, 2980 Kokkedal

Deltagere

13 pers i alt: Hossein Armandi (HA), Helle Armandi (HEA), Egon Erlandsen
(EE,) Peter Hansen (PH) og Klaus Fænø (KF) og Gitte Pedersen, Flemming
og Anita Nilsson, Peter Aarby (PAA), Otto Alsing (gæst), Michael Husom
(MH), Peter Burchard (PBU) og Pert Bech (PBE)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens/formandens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Forelæggelse og godkendelse af næste års budget samt fastlæggelse af
kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Beretning om årets gang i byrådet v/byrådsmedlem(-mer)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6, stk. 2., 3. og 4.
8. Valg af mellem 1 og op til 3 bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt valg/nedsættelse af udvalg.
11. Eventuelt.

Ad 1

PAA valgt

Ad 2

HA takker bestyrelsen for støtten. Og nævntre feler vigtige sager:
- Stoppe lukning af Vejenbrødvej.
- Forslag om at skaffe arbejde til langtidsarbejdsløse borgere.
- De selvejene institutioner som fx Bøgegården, slap for at blive
tvangskommunaliseret.
- Vores høringssvar for byudviklingsprocessen er med til at udvikle
kommunen!

15. marts 2016
Af Klaus Fænø
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Plads til din mening ...

Beretningen blev enstemmigt godkendt

Ad 3

PH: Med et overskud på kr. 1.087 blev resultatet kr. 2.213 ringere end
oprindeligt budgetteret. Egenkapitalen udgør kr. 15.980 per ultimo 2015.
Foreningen har 28 registrerede medlemmer.
Spørgsmål fra Michael Husom om en forskel i regnskabet mellem 2014 og
2015, som PH efterfølgende fik forklaret tilfredsstillende
Enstemmigt vedtaget

Ad 4

PH: Kontingent fastholdes på 100,- pr. medlem
Vi budgetterer med 29 medlemmer i 2016 og 5000,- i gaver og bidrag
Indtægter i alt på ca. 12.000,Budget og kontingent enstemmigt godkendt

Ad 5

Ingen indkomne forslag

Ad 6

Intet nyt, HA har berettet under pkt. 2

Ad 7
Ad 8

HA og KF enstemmigt genvalgt
Claus Petersen (ikke tilstede) blev genvalgt som suppleant .
Michael Husom, næstformand i Ældrerådet i Fredensborg, stiller gerne op
som suppleant.
Begge enstemmigt godkendt.

Ad. 9

Anita Nilsson genvalgt som revisor
Helle Armandi enstemmigt vedtaget som revisorsuppleant.

Ad. 10

Udvalg i forhold til kommende Byrådsvalg: HA og KF er naturlige
medlemmer.
PAA foreslår tjekliste, så vi sikrer vi ikke modarbejder partiet og hinanden!
HA foreslår vi opdaterer hjemmesiden med nyheder/læserbreve under
den kommende valgkamp.

Ad. 11

Diskussion om diverse emner:
PH: forslag om hjertestarter på Græstedgård.
Egon: I forbindelse med forslag om svømmehal i Nivå, glemmer man at
spørge om prisen!
PAA: med i vores svar til Strategiplanen. Mht svømmehal foreslog
”moskegrunden” til kulturhus (verdslige formål!) eller idrætsmæssige.
HA: Vi har ikke pengen, så det bliver en privat virksomhed, som bygger og
driver, hvorefter kommunen lejer sig ind! HA mener ikke, vi har råd. Der
er pt ikke flertal i byrådet, det er kun Socialdemokraterne. Beliggenhed:
tæt ved NKK-hallen.
PAA: de fleste byrådsmedlemmer kommer Humlebæk, derfor bliver
Humlebæk forfordelt i fht. Nivå og Kokkedal.
FN: HJertestarter efterlyses ved Egedalshallen, som ikke er låst inde!
HA: Er der flere, der vil stille op til byrådet? Vi har jo mistet både Jakob
Krogmann og Dinah Andersen.
MH: Er vi kun et Kokkedal/Nivå-parti eller ..? Diskussion om dette …
MH: Kokkedal Industripark 3 og 4, Movias område ligner noget der er
løgn!!
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Tak for god ro og orden
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