Foreningen Tyrings Ager
Indkaldelse til
ordinær generalforsamling i Foreningen Tyrings Ager
tirsdag d. 26. april 2022 kl. 19.00 i Arena Syd
På generalforsamlingen kommer Niels Thomsen fra Vamdrup Fjernvarme og
fortæller om mulighederne for at skifte fra naturgas til fjernvarme.
Hvis I forventer at deltage, må I gerne skrive til simonbjerre1@gmail.com af
hensyn til bestilling af forplejning.
Referat iflg. vedtægterne.
1. Valg af dirigent.
Lars blev valg som dirigent.
2. Formandens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år.
Formanden fortalte om aktiviteterne det seneste år. Emnerne var opsætning af
hjertestarter og udskiftning af borde-bænkesæt. Stenen foran nr. 23 skal rejses
igen.
Der gennemføres et kursus i hjertestarteren d. 22. august, så interesserede kan
lære at bruge den korrekt. Det vil snarest blive meldt ud, hvordan man kan
tilmelde sig.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
(regnskab kan hentes via hjemmesiden www.tyringsager.dk)
Kassereren gennemgik regnskabet, og det blev godkendt uden bemærkninger.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
a. Etablering af Vild med Vilje område på fællesområdet foran nr. 26 (Laila)
b. Områder for genbrugssortering (Laila)
Generalforsamlingen besluttede at undersøge mulighederne for Vild med Vilje.
Laila er med i arbejdet. Ligeledes vil bestyrelsen undersøge perspektiverne for
opstilling af en genbrugsstation, når der sker så meget omkring affaldssortering.
5. Kontingentets fastsættelse og budget for 2022.
Budgettet blev gennemgået og godkendt. Kontingentet fastholdes på 400 kr.
6. Valg til bestyrelsen samt suppleanter:
Nuværende bestyrelse:
Mogens Skov, nr. 58
Torben Damm, nr. 18

Simon Bjerre, nr. 52
Tommy Nowack, nr. 48
Ole Lyth, nr. 27

På valg er:
- Mogens Skov, nr. 58 (modtager genvalg)
- Torben Damm, nr. 18 (modtager genvalg)
- Ole Lyth, nr. 27 (modtager genvalg)
Alle tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Nikolaj Madsen blev suppleant.
7. Valg af to revisorer samt suppleanter.
Der var genvalg af de nuværende revisorer, Lars Østergaard og Jørgen Martin
Jensen. Ligeledes blev Thorbjørn Byg genvalgt som suppleant.
8. Eventuelt.
Der oprettes en ny facebook-gruppe for medlemmer af Foreningen Tyrings Ager.
Gruppen er oprettet. Søg i Facebook efter ”Tyrings Ager”
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest den 10. april 2022 (kan sendes på mail til:
simonbjerre1@gmail.com)
På bestyrelsens vegne
Simon Bjerre
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