Generalforsamling i Liv i Landsbyen d. 25.2.18
1) Valg af dirigent:
Knud Abildtrup
2) Valg af referent:
Eva Nikolajsen
Godkendelse af dagsorden: Pkt 10 flyttes op som pkt 7.
3) Bestyrelsens beretning
• Oprydning efter Smukfest '17 på Skovlunden. Indtægt på 35.000 kr, vi gør det igen i år
• Dialog med arkitektfirmaet "Hele Landet" om udvikling af lokalområdet. På pause nu.
• Borgerforenings-workshop, hvor LiL præsenterede sig som "Exo-skelet" for foreningerne.
• Borgermøde i Alken op til kommunalvalget. Alle partier var repræsenteret.
• Lopper i landsbyen blev en succes. Vi gør det igen.
• Tøjbyttedag på skolen, rester gik til flygtninge. Vi gør det igen.
• Snak med den økologiske jordbrugsfond. Dialog med Johannesminde, tanker om kunde-bondekoncept.
• Haveoplæg af Eva. Vi gør det igen.
• Lokalcenterstuatus gi'r spændende muligheder for udvikling af vores lokalområdet.
4) Beretning fra eventuelle nedsatte arbejdsgrupper
• Købmand i Alken på 4. år, ingen lukkedage endnu!
• 20-30 frivillige bag disken som købmænd eller makkere, andre sørger for indkøb, optænding i
masseovn, kørsel af varer til børnehuset, brænde og træfældning.
• Rengøringsdage 4 gange om året, købmandsmøder 2 gange om året..
• Altid dejligt med flere aktive købmænd og makkere, kontakt Estrid, Søs, Pernille eller Ingvar.
Eller sig det ved disken.
• Dejligt med flere kunder eller kom forbi til en kop kaffe. Der er ingen betingelser!
5) Regnskab
Der forelå ikke noget regnskab, som generalforsamlingen kunne godkende. Bestyrelsen vil snarest
muligt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
Købmandens regnskab godkendes. Der er et fint overskud.
6) Budget
Der forelå ikke noget budget.
7) Indkomne forslag

1. Forslag til vedtægtsændring angående foreningens navn.
Godkendes.
2. Forslag til vedtægtsændring angående dagsordenen til generalforsamlingen. Valg af bestyrelse
og suppleanter tilføjes.
Godkendes.
3. Forslag om pengeoverførsel. Liv i Landsbyen har en konto i Merkur bank og Købmand en
konto i Nordea. De penge, der er på kontoen i Merkur bank overføres til den nye forening Liv i
Landsbyerne - Alken, Bjedstrup, Boes Illerup og Svejstrup, når denne er konstitueret og har
bankkonto.
Godkendes.
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende personer blev valgt:
• Pernille Benzon
• Ingvar Kristiansen
• Søs Nielsen
• Estrid Bek
• Gitte Trenckner
9) Valg af suppleanter:
Følgende personer blev valgt:
• Søren Slebo
10) Kontingent:
Fortsat 0 kr
11) Eventuelt.
• Diskussion om, hvordan medlemsregistrering og medlemsskab skal opnås og vedligeholdes.
Bestyrelsen går videre med sagen.
• Opfordring til en hurtig præsentationsrunde m. navn, by-tilknytning og evt. lokalt engagement.
Gennemføres straks!

