Generalforsamling 2020
Foreningen for godt naboskab - Underup & omegn.

Ordstyrer Mikkel Johansen
Referent Kevin Bendixen

Indkaldelsen godkendt.
Dagsorden godkendt.

Formandens beretning:
2019 var ligesom 2018 rigtig fin med både deltagelse og arrangementer. Det bliver forsøgt at ramme
samme datoer for aktiviteter som i 2019.
Stjernekiggertårnet er blevet rigtig godt besøgt siden indvielsen. 28 bookninger indtil nytår, og aktiviteten
fortsætter.
Sommerfesten var der igen stor opbakning til, kæmpe tak til Jakob og Maja fra Siljebjerggaard for sponsorat
af gris, tak til grillmester Keld Illemann for igen at lave lækker mad, og tusind tak til Nikolai og familie for at
lægge bygninger til.
Ved samme lejlighed blev der holdt idemøde til områdeforskønnelse af vores dejlige område, masser af
ideer kom på bordet og ideer tegnet ned af Trine.
Derudover har bestyrelsen planer om at søge flere puljer ved kommunens Landsbyråd samt forskellige
fonde til flere forbedringer i området.
Der er blevet indkøbt en trailer til foreningen, som skal indrettes, så alt foreningens service og borde &
stole kan opbevares i den for nemmere transport.
Det er gratis for medlemmer i foreningen at låne disse ting.
Sidst blev der gjort opmærksom på, at alle gerne måtte forsøge at få flere med i vores forening, da vi er 97
husstande i området og 55 husstandsmedlemmer af foreningen.
Beretning blev godkendt.
Regnskab:
Regnskabet blev delt rundt, gennemgået og forklaret sammen med formanden.

Der kom en rigtig god ide på banen: Til nytilflyttere kommer man lige med en lille buket blomster samt
folder om foreningen.
Dernæst kom der et forslag om, at der hvert år bliver lavet et lille sammenkog af billeder fra aktiviteter fra
året, der er gået, og som bliver omdelt til husstande i området sammen med kontingentopkrævningen.
Regnskabet godkendt med fortsat kontingent på 150 kr pr. husstand.
Valg af bestyrelse
Rasmus Buhl
Mikkel Johansen
Thorbjørn Eskildsen
Troels Kristiansen
Helle Thisted
Supplanter:
Søren Mortensen
Søren Thuesen
Revisor Poul Heiberg.
Aktiviteter for 2020 blev gennemgået, der vil komme opslag om aktiviteter på Facebook og hjemmeside
samt på opslags-standere rundt i området.
Dertil skal der lyde et kæmpe stort tak til Poul Heiberg og Søren Thuesen for opsætning samt flytning af
disse samt opsætning af flag.
Kæmpe tak til Laila for fremstilling af plakater.
Profileringsprojekt af området:
Som nævnt blev der afholdt et idemøde til sommerfesten.
En af ideerne var nedrivning af det gamle mejeri i Torp.
Dette er meget tæt på at blive muligt, da der er afsat 500.000 kr. til dette af Horsens kommune
Der skal dog stadigvæk nås til enighed med nuværende ejere samt kommunen, men der er en meget positiv
dialog i gang.
Der var masser af andre projekter, der er blevet sendt ind, det hele bliver lagt på foreningens hjemmeside
snarest.

EVT.
Forslag om indhentning af skilte og hundeposer til opstilling rundt omkring i området, da der er en del
steder, folk ikke er så gode til at have poser med.
Der bliver lavet opslag, om der er nogen, der vil hjælpe med affaldstømning ved vores stjernekiggertårn, så
det ikke er de samme, der gør det.
Klipning og vedligeholdelse af gravhøje i området, hvem har ansvaret.
Plakater til mobile infotavler tages op på næste bestyrelsesmøde.
Til sidst skulle der også lyde stort tak til Leif for slåning af græsareal ved stjerne tårnet, samt tusind tak til
Anne Lise for altid at være behjælpelig med bagning af kager til div. arrangementer

M.v.h.
Bestyrelsen.

