Generalforsamling 20. februar 2019.
Foreningen for godt naboskab - Underup & omegn.

Ordstyrer Jens.
Stemme tællere Mikkel og Troels.
Referent Kevin.

Indkaldelsen godkendt.
Dagsorden godkendt.
Formandens beretning.

2018 kan siges at der var godt gang i foreningen, der startede med herre frokost i spejder hytten
Efterfulgt af en general forsamling der næst et koldt men godt rally arrangement, hvor vi er enige om at
skulle det komme i gen er vi klar.
Affalds indsamling 2018 var så god at vi gentager det i 2019.
Tryg Landsby blev afsluttet på fineste maner med indvielse af Kastanje plænen, med
Musik pølser og hvad der ellers hører til.
Der næst var det tid til den årlige sommer fest der i år blev holdt ved Jakob & Maja på Sildebjerg gård
Med gris på grillen og i gen lidt musik fremført af Dennis Mortensen.
Der var så meget gris til overs som blev skåret op og anvendt til fællesspisningen nede ved Poul & Jessie.
Som også er indblandet årets Julehygge arrangement.
Dog inden dette løb af stablen var foreningen vært for en gå tur i området med guide.
Regnskabet styres nu med regnskabs program Dinero, samt der er kommet styr på Mobilpay så det hele er
kører meget bedre.
Stjerne kigger tårn projekt kører der ud af og styres rigtigt flot af Mikkel og trine med et flot buget.
Bestyrelsen vil prøve og ligge lidt mere fokus på kalenderen i 2019.
P.T. er der 52 hustande tilmeldt i vores forening og der blev opfordret til alle prøver og få lidt flere med.
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På spørgsmål fra Svend Jørgensen om tættere sammen arbejde med andre foreninger i området var svaret
vi overvejer dette da der kan søges fælles til en ny omgang tryg landsby.
Beretning blev godkendt.
Regnskab.
Regnskabet blev delt rundt gennem gået og eneste ting der var at snakke om var udgifter og indtægt var
skrevet i forkert kolonne.
Regnskabet godkendt med fortsat kontingent på 150 kr pr hus stand.
Valg af bestyrelse.
Formand Rasmus Buhl
Sekretær Kevin Bendixen
Kasser Thorbjørn Eskildsen
Troels Kristiansen
Claus Mikkel Johansen.
Sumpplanter.
Søren Mortensen
Helle Thisted.
Revisor Poul Heiberg.
EVT.
Aktiviteter frem lagt for den kommende tid både herre frokost, Hjerte starter kursus og affalds indsamling
Alt sammen ligges op på hjemme siden samt Facebook siden.
Er der ønsker om op sætning af flag i byen kan man altid bare kontakte Søren eller Poul om dette.
Poul Heiberg for et arrangement til Underup og omegn sidst på sommeren, det er Midt Jysk veteran
knallert klub der skal køre løvfaldstur i området.
Der kunne blive brug for lidt frivillig hjælp rundt på ruten da de gamle knallerter ikke kører så langt på
litteren.
Til sidst havde Claus Mikkel Johansen lavet et lille dias show over arbejdet på stjerne kigger tårn projektet
Samt vi havde en lille snak om hvordan vi for nye involveret i dette projekt og nye.
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