Referat fra Generalforsamling i Gudum Sogneforening 5. februar 2018
Referent: Claus Buelund.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Kassererens regnskabsberetning
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Indkomne forslag
8. Evt.

1. Valg af dirigent
Christian Futtrup er valgt.
Dirigenten erklærede Generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

2. Valg af stemmetællere
Erik Damborg, Annemarie Colding og Rikard Vang Pedersen.

3. Formandens beretning
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig og fordelte arbejdsopgaverne som følger: formand
Kristen Touborg, næstformand Otto Berggren, kasserer Claus Buelund, sekretær Claus Buelund, menige
medlemmer Anette Grønne og Knud Pedersen. Vi nedsatte desuden arbejdsudvalg, hvor der blev inddraget
andre ressourcepersoner.
2017 har været et turbulent år for Sogneforeningen. Vores aktiviteter gennem forår og sommer blev
gennemført som planlagt, og pludselig blev vi ramt af vores formands triste, tragiske og alt for tidlige
bortgang. I den forbindelse valgte bestyrelsen at trække en af suppleanterne, Hanna, ind i bestyrelsen og
konstituere sig med Otto som formand. Lad os et kort øjeblik mindes Kristen.
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Fiskekonkurrence:
Årets første projekt var Fiskekonkurrencen i marts med 19 deltagere og én enkelt havørred. Flere af
deltagerne ville gerne deltage igen og udbrede budskabet, så vi laver en tilsvarende konkurrence til marts.
Affaldsindsamling:
Lø. 1/4 blev der afholdt affaldsindsamling i Gudum. Det er en god tradition, som er med til at holde naturen
ren. En aktivitet bestyrelsen forventer bliver videreført de kommende år. Vi finder især det er vigtigt, at der
er børn og unge, som deltager i projektet. Derfor gør vi også lidt for at lave en hyggelig afslutning på
anstrengelserne. I 2017 fik vi indsamlet 110kg på en 9 km strækning af 14 personer.
Sognebladet:
Sogneforeningerne og menighedsrådene i Gudum og Fabjerg udgiver i et samarbejde Sognebladet. Bladet
bliver omdelt af ”vejformænd” hvad der er en rigtig god ide., da vi herved sparer store portoudgifter, og det
er vores indtryk, at bladet bliver væsentlig mere læst nu, end da Kirkebladet kom med posten. Tak til
vejformændene og en meget stor tak til Lise Christiansen, som holder vejformændene ”i kort snor.”
Sogneforeningerne deler overskuddet ligeligt. Så der er på alle måder tale om et godt projekt.
Grundlovsfest:
I 2015 genoptog vi en gammel tradition med grundlovsfest i Gudum. I 2017 var talerne Christian Ellen
Mejdahl. Deltagerne fik en god oplevelse denne 2. pinsedag. Nu må vi se hvordan traditionen bliver
videreført. Den arrangeres jo i et samarbejde mellem Livsstilshøjskolen, Sognehuset og Sogneforeningen.
Kløverstierne:
Vi har et udvalg, som sørger for at kløverstierne fungerer efter hensigten. Arne Ove Sørensen er tovholder,
og han sørger for at sogneforeningens bestyrelse bliver informeret om ”fejl og mangler”. Kløverstierne bliver
meget benyttet og brugerne giver udtryk for, at de får gode naturoplevelser.
Sommerfesten:
Udvalget som arrangerer sommerfesten besluttede at springe et år over. Dels var det svært at finde en dato
og dels havde ’Tordenskjolds soldater’ mange andre jern i ilden.
Gudumprisen som bliver uddelt i forbindelse med sommerfesten, blev i stedet uddelt Skt. Hans aften. I år
blev den tildelt Anette og Aage Grønne, som påskønnelse for den mangeårige indsats de har gjort – og for
den sags skyld stadig gør – for Gudum Sogn.
Planlægning af Sommerfest 2018 starter til april og bidragsydere er velkomne til at kontakte
Sogneforeningen.
Hjemmeside:
Vi har fået lavet en ny hjemmeside via ”Min landsby”, som også administrerer Landsby App’en, og der er ny
fuld integration mellem hjemmeside og App’en, så nyheder og begivenheder automatisk vises begge steder.
Fibernet:
Bredbåndspuljen er ikke vejen frem for Gudum. Det er alt for omstændigt og nærmest umuligt at opnå 100%
tilslutning, som er et af kravene. I stedet vendes blikket mod Lemvig kommune, som har et mål om, at 98%
af indbyggerne skal have mindst 100Mb internet inden 2020.
Den gamle genbrugsplads:
Sogneforeningen har fået tilsagn fra ’mini-LAG’ om kr. 25.000 til opførelse af et skur, hvor vi kan opbevare
borde, bænke og andet materiel. I efteråret har vi indhentet flere tilbud på skuret. Vi har også modtaget nyt
hegn fra Nomi4S og den ’nye’ plads forventes at kunne indvies i første halvdel af 2018.
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Transformatortårn:
Vi har overtaget det gamle transformatortår ved Klostermøllevej og Fiskbækvej, samt kr. 10.000 til at sætte
det i stand for fra Jysk Energis sponsorpulje. Tårnet vil blive brugt som udstilling f.eks. ifm. Kløverstierne,
historien om El i Gudum, samt der vil blive sat tårnfalkekasser op. Tårnet forventes ligeledes at blive indviet i
første halvdel af 2018.
Byfornyelse:
Sogneforeningen arbejder på at retablere området ved Fabjergvej og Gudumbro (ved foderstoftårnet) ved
nye planter og bunddække. Ligeledes er der fundet en anden løsning til julebelysningen end de stikkende
hanesporetjørne. Vi siger tak til Jan Stigaard for juletræerne i december.
Afslutning:
Beretningen her er bestyrelsens, så derfor skal jeg vel ikke her sige tak til bestyrelsesmedlemmerne, men det
vil jeg nu gøre alligevel. I er bare initiativrige, gemytlige og dejlige at arbejde sammen med. Tak for det.
Det var så bestyrelsens beretning.
Spørgsmål:
Genbrugspladsen genåbnes? Nej, men vi har fået penge til at bygge et skur til opbevaring. Se også under
eventuelt.
Er Fibernet opgivet? Nej, men Bredbåndspuljen er ikke vejen frem for vores sogn, se ovenfor.
Beretningen er godkendt.

4. Kassererens regnskabsberetning
89 medlemmer har betalt kontingent (100 kr.) for 2017 i årets løb, svarende til kr. 8.900,-.
Vi har to medlemskaber uden kontingentbetaling, Livsstilshøjskolen (2017+18) og Mads Andersen.
Fra Lemvig kommune er vi blevet tildelt kr. 11.000,- fra puljen til driftsmidler. Disse er anvendt til en
buskrydder og nyt flag til Kløverstierne.
Fra overskudsdeling på annoncer i Sognebladet, har Sogneforeningen i 2017 modtaget kr. 8.675,-.
Fiskekonkurrencen i marts indbragte kr. 6.225,-.
Den nye hjemmeside kostede kr. 8.125,- for udvikling.
Mange runde fødselsdage, jubilæer, mm på gavesiden.
Fiskekonkurrencen kostede kr. 6.775, så et lille underskud.
Byforskønnelsen kr. 755 er til nye lyskæder i staden.
Sogneforeningen ender dermed ud med et lille overskud på kr. 267 mod et overskud på kr. 7.500 året før. Så
forskellen er hovedsagelig den nye hjemmeside.
Faktura på buskrydder modtaget og betalt d. 2/1-18 og derfor noteret under skyldige omkostninger for
2017.
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5. Valg af bestyrelse
Anette Grønne, Knud Pedersen og Hanna Andersen er på valg og modtager alle genvalg.
Generalforsamlingen følger indstillingen fra bestyrelsen og vælger 3 medlemmer til bestyrelsen.
Forslag:
Anette Grønne
Knud Pedersen
Hanna Andersen
Erik Damborg
Anna Marie Touborg
Rikard Wang Pedersen
Karin Ravn-Jonsen
Gitte Fiskbæk
Preben Fiskbæk
Valgt blev Anette Grønne, Knud Pedersen og Hanna Andersen.
Suppleanter:
Karin Ravn-Jonsen
Erik Damborg
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Annette Mølgaard og Jacob Tougaard fortsætter som revisorer.

7. Indkomne forslag
Ingen.

8. Evt.
Kan buskrydderen lånes i Sognet? Vendes i bestyrelsen.
Sogneforeningen undersøger mulighed for at genåbne Nærgenbrugspladsen på frivillig basis. Kun papir, pap
og jern, intet haveaffald eller deponi. Formentlig åbent nogle timer hver lørdag, ikke til hverdag. Hvordan er
behovet for dette? Opbakning, dog ikke umiddelbart et behov. Ok at etablere, også for fællesskabet blandt
de frivillige. Skal undersøges om spejderne stadigt kan få penge for papir.
Der er kommet en ros og ris kasse op i Skænkestuen til brug for Kløverstierne.
Dirigenten lukkede herefter generalforsamlingen.
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