Referat af:
Generalforsamling i Skals Borgerforening.

Den 21 februar 2018

Lars Åge Møller (formand for SBF) indledte generalforsamlingen med at takke for det flotte
fremmøde. (over 20% flere end sidste år.) Et klart tegn på et stor interesse for byens mange
aktiviteter.
Traditionen tro var foreningen vært med et let traktement , samt øl, vand og vin.
Igen traditionen tro, - gav formanden, herefter ordet til endnu en iværksætter i Skals:
Lopper med nostalgi. v/ Maja Wistisen (Et meget kort referat)
Efter en meget svær, - og set i bagspejlet håbløs opstart i Hovedgaden i Skals i 2012, over en
spændende tid i Viborg, til nu, - en blomstrende forretning i Industriparken i Skals, med internet salg
til hele Danmark.
Efterfølgende var det tid til formandens beretning af aktiviteter i 2017. Dette blev fremlagt af
næstformand Heine Sørensen pga. manglende stemme hos Lars Åge Møller.
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Hjælp i Skals Multihus vedr. fastelavn.
Affaldsindsamling i samarbejde med Spejderne & Multihus.
Hjertestarter placering hos Skals Bageri.
Nyt lokalråd, under Skals Borgerforening med det formål, at samle byen endnu mere.
Skals Green Team, græstrimning, pylonvask m.v.
Fond ansøgninger til enormt mange Fonde.
Torvedag hos Spar.
Workshop i Skals Multihus.
Sct. Hans aften med båltale v/Stine D. Hust.
Lokaldysten i Skals.
Præmieuddeling på flot Nytorv i Viborg. (vi modtog kr. 1.000,00 vedr. Lokaldysten)
Møder i Skals Hallens lokaler med lystfiskere, naturvejleder mfl. og Kølsen / Løgstrup
borgerforeninger vedr. Ådals projekt.
Detektortræf i Låstrup ved værestedet.
Back Up til træf v/Skals Installations forretning. Ca. 80 MC af forskellig art.
Hjælp ved Skals Byfest. Overskud gik til Aktiv Midtby.
Færdiggørelse af 1 del af projekt ”En Aktiv Midtby”
”Rejsegilde” for diverse sponsorer. (På pladsen ved En Aktiv Midtby.
Strøm på torvet.
Hjælp vedr. juletræer & guirlander i byen.

Opgaver i 2018
• Færdiggørelse af Godsbanehus.
• Fortsat følge og deltage i Fjordklyngen.
• Ådals projekt.
• Viborg Landsbysammenslutning.
• Affaldsindsamling 22.april
• Sct.Hans aften 23.juni på Højskolebakken og med båltaler Ulrik Wilbek
• Lokaldysten18.juni.
• Byfest uge 34
• Afholdelse af diverse møder i Skals Borgeforening regi.
• Færdiggørelse af projektet ”En Aktiv Midtby”.
• Færdiggørelse af skolelegeplads/rosengården, portal og flytning af mindestenen.
• Ny sokkel og fundament ved det store by flag ved kirken.
Hvad får vi ellers tiden til at gå med?
• Løbende kontakt med Viborg Kommune om diverse, fundraising kurser – events – fremtid.
• Dialog og samarbejde med Skals foreninger / Viborg Landsby-sammenslutning /
Fjordklyngen.
• Tæt og god dialog med erhvervslivet i Skals.
• Tæt og god dialog med diverse skoler i byen, samt Den Jyske Sparekasse.
• En finger med, når Købmand Lund har brug for tilladelse vedr. lån af plads til Cirkus Mascot.
• Rigtig god dialog og kontakt med medierne i Viborg.
Ansvar for:
• Torvehuset.
• Pyloner.
• By flag.
• Hjemmeside.
• Rasteplads ved Multihus.
• Skals Green Team.
• Personale til flagallé.
• Banehus.
Medlemsstatus stabilt, med et lille plus, hvilket er meget glædeligt.
2018 bliver er år hvor der skal færdiggøres utrolig mange projekter og der bliver mere end
nogen sinde brug for medlemmernes økonomiske opbagning.
Uden de mange frivillige kræfter, kunne alle disse tiltag ikke gennemføres, - tak til alle.
En 121 år ”ung” forening, der vil fremad, - mod 125 års jubilæum....
Beretningen blev modtaget med klapsalve og dermed godkendt.

Regnskabet blev godt og grundigt gennemgået af Borger foreningens frivillige, meget kompetente
og uden for bestyrelsen, kasser Susanne H. Nielsen.
• Den kort version:
• Efter utrolig mange aktiviteter, blev årets resultat desværre til et minus på godt 5000 kr.
Regnskabet blev modtaget med klapsalver og dermed godkendt.
Ingen indkommende forslag.
Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter.
• Alle på valg, modtog genvalg.
Fastsættelse af kontingent 2018
• Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
• Ægtepar:
200,00 kr.
• Pensionist par
150,00 kr.
• Singler
100,00 kr.
Forslag blev vedtaget.
Eventuelt.
•

Professionel opdateret ny hjemmeside.

•

Informations ”folder” til ny beboer i byen.

•

Film optagelser med information ved købmanden.

•

Nyt samlings punkt ”Torve Cafe”

•

Dårlig op kørsel for dårligt gående, Viborg kommune?

•

Ændring af cykel chikane, Viborg kommune?

Skals Borgerforening bestyrelse følger op på div. under eventuelt, idet omfang det er muligt.

Formanden sluttede generalforsamlingen med, Skals har brug for
borgerforeningen, - og bestyrelsen har brug for jeres opbagning. Tak for i aften.

