Referat fra:
Generalforsamling
“Kalk Kaminoens Venner”
27. september 2021 kl. 19
Stoholm Idræts- og Kulturcenter.
Vi starter med at se den lille lm om Kalk Kaminoen, som vi lavede til Landdistrikt konferencen:
(Kan ses på You Tube - søg på Kalk Kaminoen)
1. Valg af dirigent og referent:
Som dirigent vælges Kurt Mosgaard
Som referent vælges Jan Herold
2. Bestyrelsens beretning:
Formand Bent Poulsen beretter om arbejdet indtil nu.
Bl.a. at nu er ruten færdig og indviet. Vi får megen positiv omtale. Både fra brugere og pressen.
Det var en n indvielse med stor opbakning på trods af coronakrisen, som i det hele taget har
været en udfordring. Bestyrelsen / arbejdsgruppen har arbejdet online og i mindre grupper i denne
periode.
Der er opsat bord- bænkesæt i Søgaard Mose og vedligehold af ruten er succesfuld med hjælp
fra frivillige.
Vi er stolte af resultatet.
Beretningen godkendes.
3. Bestyrelsens visioner v. Bent:
På sigt at være med til af etablere øget samarbejde mellem lokalsamfundene, som stien går
igennem.
Etablere sløjfeforløb til Kalk Kaminoen, hvor det vil være relevant.
Der kunne laves guidede ture og skoletilbud.
Større visioner er at gøre ruten til en rundtur f.eks. over Finderup og lave rute langs den gamle
Holstebro landevej, som forløb Viborg - Finderup - Vedhoved - Sejbæk - Hagebro - Holstebro.
Visionerne godkendes.
4. Årsregnskab - revision v Mona:
Foreningen har ikke haft indtægter i regnskabet. Indvielsen og bænkesæt er sponsoreret.
Derfor intet regnskab at revidere.
Kurt Mosgaard foreslår, at foreningen melder sig ind i Hedeselskabet, da de muligvis kan støtte
tiltag i foreningen. Kontakt Vibeke Højen - projektchef i Hedeselskabet.
5. Indkomne forslag:
Der er ingen indkomne forslag fra medlemmer.
6. Status for driften i indeværende år samt godkendelse af budget og medlemskontingent
for det kommende år:
Jvf. foregående punkter om økonomi.
Vi har en snak om foreningsøkonomi, bankkonti og medlemskontingent.
Det billigste “tilbud” på foreningsbankkonti vi har fået er 1000,- i oprettelse og gebyr på 125,- pr
mdr. Dvs. at der skal 25 medlemmer af kr. 100,- til blot at dække udgiften ved en bankkonto!
Kurt Mosgaard kan fortælle, at han sammen med Per Vegger har taget problematikken, som er
generel for foreninger, op. De har henvendt sig til Kristian Pihl Lorentzen (folketingsmedlem
Venstre) og har formodning om, at han vil tage problematikken op de relevante steder.
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7. Valg:
Pt består bestyrelse af:

Anne Kirstine Hansen - på valg - vælges.
Mona Østergaard - på valg - vælges.
Bent Poulsen - på valg næste gang (februar 2022)
Desuden vælges til bestyrelsen:
Erik Jensen
Jan Herold
Som suppleant vælges:
Arne Friis Hansen
Som revisor vælges:
Per Vegger
Som revisor suppleant vælges:
Kurt Mosgaard
Bent indkalder til bestyrelsesmøde, hvor der bl.a. fortages konstituering i den nye bestyrelse.
8. Evt.:
Kurt Mosgaard hoder et oplæg om landsbysamarbejde.
Der er stemning for, at Kurt indkalder til et møde om dette med relevante personer fra området.
Bent Poulsen viser sin fotoserie med stemningsbilleder fra Kalk Kaminoen.
Bent fortæller om DK4 optagelse fra og om Kalk Kaminoen.
Susanne Bach foreslår, at vi kan efterlyse frivillige hjælpere på FaceBook gruppen.
Desuden har vi en snak om frivilligt arbejde med vedligehold af stien og forskellige justeringer af
skiltning.
Jan Herold
referent

