
Referat 

Generalforsamling 

Gjerrild og Omegns Borgerforening 

Fraværende fra bestyrelsen: Jens Peter og Rene.  Antal fremmødte: 31 personer. 

Ad 1: Peter Ivan valgt. 

Ad 2: Formandens beretning fremlagt og godkendt. Beretningen er vedlagt referatet. 

Ad 3: Regnskabet fremlagt og godkendt. Bilaget er vedlagt referatet. 

Ad 4: Bestyrelsen foreslog samme kontingent som tidligere, nemlig kr. 75 pr person og 150 for en husstand. Forslaget 

vedtaget. 

Ad 5: Jens Peter og Dorthe blev genvalgt for 2 år. Lisbeth og Jesper blev valgt til bestyrelsen for 2 år. Kim Brøgger og 

Lene blev valgt som suppleanter for 1 år. Kim Brøgger har siden trukket sig igen. Derfor blev Susmi valgt til 

suppleant for et år i stedet. (Susmi var også opstillet til suppleant) 

Ad 6: Per Høgh Sørensen blev genvalgt. Dorte Nielsen blev genvalgt. 

Ad 7: Ingen indkomne forslag. 

Ad 8: Dorte Lyk fortalte lidt fra sidste møde i Vandkants Danmark. Referatet kan ses på nettet. Dorte foreslog at der 

bliver skrevet lidt om byen i forbindelse med udnævnelsen af årets Landsbypris.  

 Knud Møller har skrevet om Hestehave søerne til KaravaneSpor, en 24 timers stafet på tværs af Norddjurs fra 

Ørsted i vest til Enslev i øst. Stafetten finder sted 11.-12. juni 2016. 

 Ruth spurgte til den planlagte vinsmagning 4. marts. Datoen er desværre ikke rigtig i Bøgebladet (4. april) 

Bestyrelsen arbejder på sagen. Vinsmagningen skal helst holdes sammen med den lokale købmand og den 

vinkyndige er blevet forhindret d. 4. marts. Så måske bliver det en helt anden dato. Se efter de grønne opslag, 

og på nettet. 

 Lars K. Kastanje gjorde opmærksom på det nyopførte hegn ved de røde lader. Han mener det skæmmer og måske 

ikke er opført efter gældende regler. Lars ville høre om Borgerforeningen ville støtte op om sagen, han har 

allerede påtalt det til Malthe Bruun. Bestyrelsen taler om det på deres første møde som konstitueret bestyrelse. 

 Ulla Bilde forespurgte om nye tilflyttere kan præsenteres i Bøgebladet. Bestyrelsen taler om det på deres første 

møde som konstitueret bestyrelse. Dorte Lyk fortalte at der er nedsat et udvalg under Vandkants Danmark der 

arbejder på noget der kan byde nye velkommen til byen. Eksempelvis et årshjul eller en folder. Lars K. Kastanje 

foreslog et års gratis medlemskab af Borgerforeningen. Bestyrelsen taler om det på deres første møde som 

konstitueret bestyrelse. 

 Knud Møller spurgte om vi kunne gøre trekanten ved Skovridder gården pæn, eventuelt spørge kommunen om de 

vil betale udgifterne til planter hvis byen selv laver arbejdet. Kim Brøgger vil gerne tilplante og passe to tre 

blomster kummer, året rundt, kvit og frit for byen. Bestyrelsen har allerede gang i noget angående de grønne 

områder i byen i forhold til kommunen. Kims tilbud takker vi for og vender eventuelt tilbage til. 

Efter generalforsamlingen nød vi Dortes lækre buffet. Tak for dejlig mad. 

Referent Dorthe Svenningsen 


