Referat af Generalforsamling for Skave Borgerforening d. 22. januar.
Cirka 40 borgere deltog i Generalforsamlingen, som fandt sted på Skave Skole.
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Valg af dirigent: Ole Stride.
Valg af stemmetællere: Kis Brødbæk og Aase Stride.
Formandens beretning blev uddelt og kan også læses på www.skave.info
Regnskab blev gennemgået og godkendt. Kan også læses på www.skave.info
Valg af bestyrelse og suppleanter:
Lis Nielsen og Thomas Fleng modtog genvalg. Helle Kammer blev nyvalgt.
Suppleanter fra 2015 er valgt for 2 år og derfor først på valg i 2017: Kirsten
Svensgaard og Knud Thoustrup.
6. Kristen Meldgaard og Troelse Mikkelsen blev genvalgt. Rikke Frølund blev
genvalgt som suppleant.
7. Indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag om ændring af og tilføjelse til vedtægter blev godkendt:
§ 6 ændres fra ”Foreningens generalforsamling afholdes senest i januar” til
”Foreningens generalforsamling afholdes senest i april”.
Der tilføjes en ekstra paragraf:
§ 14.
Regnskabsåret er fra 01.01.XX til 31.12.XX
Bestyrelsen udarbejder regnskab, som revideres og fremlægges til
godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Foreningens midler skal indsættes til forrentning på konto i pengeinstitut.
Foreningen tegnes økonomisk af kassereren og formanden.
8. Evt. Der blev diskuteret, om det er den rigtige måde, at Skave Borgerforening
opkræver kontingent på, da der i 2015 kun var 157 husstande ud af 350, som
betalte kontingent. Kan man evt. stemme dørklokker for at gøre det mere
personligt? Bestyrelsen svarede, at det var blevet valgt at sende girokortene
ud via pbs i stedet og kunne i 2015 allerede se en stigning i forhold til 2014.
Det blev forslået at give tilflyttere det første års medlemskab gratis. Dette vil
blive taget til efterretning.

Efter både Borgerforeningens og Støtteforeningens Generalforsamlinger blev der
diskuteret visioner for Skave og omegn. Først kom byrådsmedlem Bibi Mundbjerg
med et oplæg, hvorefter Borgerforeningen viste deres visioner, som der så blev
diskuteret ud fra. Følgende ideer kom på banen:
Bynavnet Skave skal med på motorvejens afkørselselsskilt.
Mentorordning, der ta’r tilflyttere med til de forskellige arrangementer.
Vi skal fortælle de gode historier.
Skave Multihus skal være vores showroom, fx med fotos af Børnehuset, skolen m.m.
Bruge ”mund-til-øre”
Flere lejeboliger
Investeringsfond
Flere vuggestuepladser
Infoskærm ved hallen som evt kan bruges til drive-in
Skilt med ”Skave C.” på kropladsen
Posefest
Markedsføringsgruppe
Delebiler ”Let’s Go”.
Forslag om at lave langsigtede mål om en befolkningsvækst på X %, at få den
gennemsnitlige alder ned og tiltrække flere børnefamilier.
Disse ideer og forslag vil den nye bestyrelse for Skave Borgerforening arbejde videre
med det kommende år.

