Referat fra generalforsamling
Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 19.00
Skelhøje Kultur- og Forsamlingshus
Kalk Kaminoens Venner
1. Valg af dirigent og referent.
Kurt Mosgaard vælges som dirigent. Jan Herold vælges som referent.
Kurt konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og giver ordet til
formanden.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne kalenderår
fremlægges til godkendelse.
Formand Bent Poulsen fremlægger beretningen og kommer ind på følgende punkter:
- Stien har fået DVL certifikat som kvalitets sti.
- Der arbejdes på en folder om ”året rundt” på Kalk Kaminoen.
- Der opstilles en informationstavle om kalkbrænderovn i Daugbjerg.
- Folk i Sdr. Resen er ved at etablere sti fra naturparken i Sdr. Resen til Grønhøj med
forbindelse til Kalk Kaminoen.
- Der er afholdt møde med aktører langs stien og Vagabondtours med henblik på
samarbejde om mersalg. Der afholdes yderligere et møde.
- Bent har samlet diverse avisartikler mv. om forløbet med etablering af Kalk
Kaminoen. Disse er udstillet i lokalet.
- Bestyrelsen er tilfredse med arbejdet indtil nu.
Beretningen godkendes.
3. Bestyrelsens visioner og mål for det/de kommende år fremlægges og godkendes.
- Det er hensigten at arbejde videre med at skabe yderligere kontakt mellem
landsbyerne langs ruten.
- Kurt Mosgaard er med i en arbejdsgruppe, som arbejder på sti fra Mønsted skole til
Søvsø. Desuden er det tanken med en sløjfe til Finderup øvelsesterræn.
- Kalk Kaminoen går ved Kongenshus gennem kaptajn Ludvig von Kahlens daværende
gårdsplads. Dette vil foreningen arbejde på at markere.
- Der fremkommer en ide, om at markere et udsigtspunkt ved Fløjgårde dal. Dette vil
bestyrelsen arbejde videre med.
Beretningens visioner godkendes.
4. Årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt godkendelse af budget
og medlemskontingent for det kommende år.
Kasserer Mona Østergaard gennemgår regnskabet og det godkendes.
5. Der er to ændringsforslag til vedtægterne fra bestyrelsen:
- § 7, pkt 3: Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand og kasserer. Hvis
formand eller kasserer får forfald, kan arbejdet varetages af et øvrigt
bestyrelsesmedlem.

-

6.

7.

8.

9.

§ 8 Generalforsamling, pkt. 2 tilføjes:
… og evt. andre relevante digitale medier.
Begge forslag godkendes.
Status for driften i indeværende år samt godkendelse af budget og
medlemskontingent for det kommende år.
Debat om problematikken med udgift til bankkonto mv. Kurt fortæller, at der politisk
arbejdes med at små foreninger kan få bedre mulighed for bankforbindelse.
Foreningen har fortsat ingen medlemskontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. $ 11.
Bent Poulsen og Jan Herold vælges som bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Arne Friis Hansen vælges som suppleant.
(Erik Jensen, Mona Østergaard og Anne Kirstine Hansen fortsætter i bestyrelsen)
Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Kurt Mosgaard vælges som revisor suppleant.
Per Vegger vælges som revisor. Per er ikke til stede, men han har på forhånd indvilget i
evt. valg.
Evt.
Arne fortæller om planen med ”Spiselige Spor”, som han skal involveres i.
Vi drøfter hvorvidt foreningen på sigt skal opkræve kontingent. Kurt foreslår at
foreninger langs ruten, kan betale lidt kontingent, så Kalk Kaminoens Venner har lidt
midler til drift udgifter.

Referent Jan Herold

