Referat fra generalforsamlingen i Vildbjerg Borgerforening
den 25. august 2021
38 vildbjergensere var mødt frem til den udskudte generalforsamling for 2020 i Vildbjerg Borgerforening
den 25. august 2021 kl. 19.00 i Den Gule Bygning.

1. Niels Søndergaard blev valgt som dirigent og førte os trygt gennem punkterne på indkaldelsen –
Karl Johan Rasmussen og Bent Olesen som stemmetællere.
2. Formand Mogens Lindvig fortalte om Borgerforeningens arbejde i 2020 og til dels ind i 2021 – her
nævnte han indvielsen af Lille Pugdalvej, mini-udvalget omkring teknik & miljø, trafikkataloget og
dialogen med politikerne og kommunen. Vandstenene i Bredgade blev til flotte blomsterbede og
HULLET 2.0 blev gravet.
Naturpatruljen kom under Borgerforeningen, som en selvstændig enhed, men med de
administrative muligheder i Borgerforeningen.
2020 blev også året, hvor beslutningen om ansættelsen af en bykoordinator blev taget, det blev en
realitet i januar 2021.
Foråret 2021 bød også på flere solgte grunde i Åbjergparken, affaldsindsamling og rejsning af
storkereden i samarbejde med Vildbjerg Søpark – flere spændende ting venter i de sidste måneder
af 2021, blandt andet fællesspisning den 24. november i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.
3. Næstformand Mogens Svendsen gennemgik regnskabet for 2020, som herefter blev godkendt.
4. Fra bestyrelsens side blev der fremlagt ønske om at hæve kontingentet til 150,- pr- husstand og
100,- for enlige. – Dette blev vedtaget.
5. Ingen indkomne forslag.
6. Gitte Ovesen, Bent Olesen og Karl Johan Rasmussen ønskede ikke genvalg, Mogens Svendsen
modtog genvalg. Ind i bestyrelsen blev 3 nye valgt: Birna Damgaard, Henrik Rafn Dahm og Jonas
Tønnesen. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: Formand Mogens
Lindvig, Næstformand Mogens Svendsen, Kassere Anni Borup Poulsen.
7. Valget af revisorer blev genvalg til Hans Damgaard og Lars Ebdrup.
8. Eventuelt – Der manglede en liste fra borgerforeningen til menighedsrådsvalget. Ros til
borgerforeningen for det gode arbejde, og det gode liv i byen.

Efter kaffen fortalte Birthe Luckmann om arbejdet som bykoordinator i Vildbjerg.

Ref. Birthe Luckmann

