Referat fra generalforsamlingen i Finderup By og Land den 14. marts 2011

12 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer
Valg af dirigent:
Ivan Kristensen blev valgt.
Valg af referent:
Maria Kramer blev valgt.
Valg af stemmertællere:
Steffen Elmstrøm og Inge Andersen blev valgt.
Beretning og drøftelse af foreningens indhold:
Jørgen Koefoed berettede om bestyrelsens arbejde. Formandens beretning vedhæftet. Godkendt.
Regnskab:
Thomas Callsen gennemgik årsregnskabet. Årets overskud var 7.966,01 kr. Spørgsmål: Hvordan
kan det være, at Hærvejsmarchen har givet så meget i overskud i 2010? Svar: Der har været mere
fokus på, at der ikke bliver bestilt for mange varer hjem og det, der har været i rest, er efterfølgende
blevet solgt til hjælpere ved marchen. Derudover er Hærvejsmarchgebyret for pladsleje sat ned fra
1.000 kr. til 500 kr. Godkendt.
Indkomne forslag:
Der var ikke kommet nogen forslag, men bestyrelsen havde fulgt op på forslaget fra sidste år om
køb af en hjertestarter. Vi kan ikke få støtte fra TRYG til køb af en hjertestarter, så der var
enstemmighed for at købe en for foreningens penge. Et bud på en pris for en hjertestarter er 7.000
kr. Der er snakket med Keld Bach om et førstehjælpskursus på 2 x 3 timer.
Fastsættelse af kontingent for 2012:
Uændret, 50 kr. for pensionister og enlige. 100 kr. for en husstand.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Nikolaj Jørgensen og Steffen Elmstrøm blev valgt for 2 år.
Derudover består bestyrelsen af Jørgen Koefoed, Thomas Callsen og Dorthe Hylleberg, der hver har
1 år tilbage.
Valg af suppleant:
Finn Jørgensen blev valgt for 2 år.
Maria Kramer blev valgt for 1 år (resterende periode efter Nikolaj Jørgensen, der blev valgt ind i
bestyrelsen).
Valg af revisor:
Karen Jørgensen blev genvalgt for 2 år.
Niels Jørgen Andersen har 1 år tilbage.
Eventuelt:
Poul Vester fra Hjemmeværnet har arrangeret en tur til Flyvestation Karup for borgerne i Finderup
sammen med Hjemmeværnet den 23. august 2011. Turen er gratis og vi vil høre nærmere, når vi
kommer tættere på datoen.

Den 4. april 2011 er der foredrag på Finderup Lade om en Finlands-borger som flygtede under 2
verdenskrig (arrangør: Hjemmeværnet).
Den 11. august 2011 er der o-løb ved Kvols. Dette er en meget naturrig oplevelse. Derudover er der
o-løb med Hjemmeværnet hver måned. Følg med på Hjemmeværnet hjemmeside, hvor der vil stå
nærmere oplysninger om datoer og steder.

Den 25. juni 2011 vil der være sommerfest, hvis der kan findes mandskab nok til at arrangere det.
Datoen er fastsæt efter, hvornår Spejder hytten på Fallevej var ledig – der var kun den 25. juni
tilbage. Det tidligere sommerfestudvalg vil kigge på, om der skal laves et nyt udvalg eller om de
forsætter. Hjemmeværnet er meget velkommen med aktiviteter.
Der er skrevet et høringsbrev til borgerne i Finderup angående en vindmøllepark i nærheden.
Finderup By og Land vil forholde sig neutrale overfor dette emne.
Per Gamborg, som har frysehuset, vil gerne af med det. Hvis Finderup By og Lands har lyst til at
købe det, er de meget velkomne. Bestyrelsen vil tage dette op på et møde.
Der var stor ros for brunkulsturen. Det var et godt arrangement, som mange var meget imponeret af.
Der er snak om et mini pc-kursus. Det vil blive taget op, om det evt. skal være en efterårsaktivitet.
Hjemmeværnet vil gerne lægge lokaler til og de har også en del computere, som de vil udlåne.
Finderup By og Land vil fortsætte deres samarbejde med Ravnstrup Borgerforening, da det er gået
meget godt i 2010.

Referent: Maria Kramer

Generalforsamling den 14. marts 2011
på Finderup Lade
Formandens beretning

Endnu et år er gået for Finderup By og Land.
Et år hvor vi igen har valgt at føre en lav profil, men dog alligevel også at afholde forskellige
arrangementer, så det stadig giver mening at have en Borgerforening.
Vi mener også, det er nødvendigt at have et talerør til diverse myndigheder og andre foreninger.
Vi fik valgt en ny bestyrelse, som senere konstituerede sig med:
Dorthe Hylleberg
Sekretær
Birgit Schousboe
Bestyrelsesmedlem
Thomas Callsen
Kasserer
Michael Glæsner
Bestyrelsesmedlem
Jørgen Koefoed
Formand
Vi har haft et godt samarbejde i bestyrelsen i det forløbne år, Jeg takker for indsatsen.
Her er hvad der skete i året 2010:
1) Der har været afholdt 3 lotterispil forår og efterår i klubhuset. De har været pænt besøgte.
Folk får en god hyggesnak og tager pæne præmier med sig hjem.
2) Fastelavn blev afholdt den 14. februar i spejderhytten. Et overvældende og glædeligt stort
antal børn og forældre var mødt op til tøndeslagningen og de efterfølgende fastelavnsboller.
Vi havde indtrykket af, at de havde en hyggelig eftermiddag.
3) Den 15. marts afholdt vi generalforsamling på Finderup Lade. 17 medlemmer incl.
bestyrelsen var mødt frem, og der blev som tidligere nævnt valgt nye folk ind i bestyrelsen.
Dorthe Hylleberg 2 år og Michael Glæsner 1 år. Der blev sagt farvel til Maria Kramer og
Anders Nielsen, og til dem begge skal der lyde en stor tak for deres indsats.
4) Lørdag den 24. april blev der afholdt ”store arbejdsdag”. Vi mødtes ved Annexgården og
startede med kaffe og rundstykker. Arbejdsopgaverne var: Rengøring/oprydning ved søen,
nedgravning af rør til flagstænger, eftersyn af udstyr oa
5) Vi søgte i maj måned om en hjertestarter hos Tryg Fonden til opsætning i midtbyen - f.eks.
ved Finderup Lade. Desværre fik vi et negativt svar på vor ansøgning og vil nu prøve
alternative veje. Herom senere.

6) Den 25. maj afholdt vi i Klubhuset et formøde for interesserede til Hærvejsmarchen senere,
hvor linierne for vores deltagelse blev trukket op.
7) Den 30. maj havde foreningen arrangeret udflugt til Brunkulslejerne ved Søby. Vi var en
pæn flok, der kørte til Søby i egne biler. Vi så området og besøgte de mange små hytter med
deres udstillinger og gamle maskiner og biler. Vi havde medbragt kaffe mm, som vi nød i
forsamlingshuset. Efterfølgende kørte vi ud i naturen og så bl.a. de mange sætninger, der er
sket de seneste år. Vi havde en meget engageret skovfoged med rundt på turen. Han viste os
meget og fortalte meget.
8) Der blev igen i år den 12. juni afholdt sommerfest, idet det lykkedes at samle en gruppe
udenfor bestyrelsen til at stå for det praktiske - dog med hjælp fra bestyrelsen.
Hjemmeværnet havde opstillet: Forhindringsbane for alle, hoppeborg og en bane med
elektriske biler for de små. En stor tak skal der lyde for deres store samarbejdsvilje og
hjælpsomhed. Der var i øvrigt forskellige tiltag: Tovtrækning, dart, skattejagt mm. Om
aftenen var der hyggelig fest for de voksne. En god dag og aften, og tak til
aktivitetsgruppen.
9) Sct. Hans aften den 23. juni. Efter en kort gudstjeneste i Finderup Kirke var der mulighed
for snobrødsbagning og køb af pølser, øl og vand mm ved søen, inden bålet blev tændt.
Båltaler var skovfoged Steen Bonde Rasmussen. Igen en hyggelig aften i godt vejr med
mange fremmødte.
10) Hærvejsmarch søndag den 27. juni. Som tidligere et godt og hyggeligt arrangement.
11) I weekenden den 14-15. august var Foreningen med i Viborg Bys 24 timers løb rundt om
Søndersø. Nicolaj Jørgensen stod for det praktiske arrangement med telt, grill, tilmelding
mm. Det blev et par hyggelige dage, hvor flere fik løbet én eller flere omgange rundt om
søen enten dag eller nat. Alle løberne var iklædt ens grønne trøjer med Finderup By og Land
motiv påtrykt. Vi takker sponsorerne for deres økonomiske hjælp. Også en tak til Nicolaj for
hans store arbejdsindsats.
12) Fællesspisning og aftenhygge på Finderup Lade den. 23. oktober. Efter en god gang stegt
flæsk og persillesovs underholdt Esben Bøgh Laursen med historien om Daniel, der blev
født i slutningen af 1800 tallet. Vi følger ham op gennem livet. Ca. 40 deltagere fik en
hyggelig aften og noget god mad.
13) Søndag den 12. december blev der i samarbejde med Ravnstrup Borgerforening afholdt
juletræsfest i Ravnstrup Forsamlingshus med Luciaoptog oa. En del børn og forældre havde
taget turen til Ravnstrup.
14) By og Land har sin egen hjemmeside, hvor også billeder fra lokalhistorisk arkiv kan hentes
frem. Flemming Gravesen har som webmaster lavet et flot arbejde med at få hjemmesiden
til at virke igen. Den er et besøg værd og samtidig kan du holde dig ajour med de forskellige
arrangementer, der løber af stablen i årets løb. Der er også mulighed for f.eks. at lægge
gadeforeningernes arrangementer ind på hjemmesiden.
15) Foreningen er stadig repræsenteret i Hald Ege Hallens repræsentantskab. Indtil valget sidste
år var vi også i bestyrelsen for Hald Ege Hallen, men undertegnede valgte at trække sig.
Dette var ordene for 2010
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