Generalforsamling i Turlandet Tuse Næs den 9. maj 2019
i Huset på Næsset, Udbyvej 52, Udby, 4300 Holbæk
Inden generalforsamlingen foredrag kl. 19 - 20 med talsmand for Lokalforum Henning W. Olsen

”Tuse Næs - i udvikling”
Henning Wallin Olsen blev budt velkommen af Turlandets formand Alice Faber. Og han holdt derefter en
times foredrag med dialog om arbejdsgruppens arbejde med Tuse Næs og udviklingen af halvøen. Kan
sammenfattes som nedenstående udkast:

Mennesker i gruppen til Tuse Næs’ udvikling er velkomne. Forslag om idéboks via mail stillet. Der mangler
folk til at tage sig af overnatningsmulighed på Næsset. Henning Wallin Olsen var bekymret over at der ikke
endnu var forældre der har børn i Udby skole eller i børnehaven, der har meldt sig til Skole- og børnehave
gruppen. Hvordan støtter vi op om skolen, spurgte han og efterlyste initiativer. Henning Wallin Olsen
sender sine power-points til offentliggørelse på Det sker på Tuse Næs på Facebook.
Efter foredraget blev Henning Wallin Olsen takket for sin grundige redegørelse og modtog Bobler fra
Bavnen som tak.

Generalforsamling kl. 20.15 for medlemmer af Turlandet Tuse Næs
Referat af generalforsamlingen:
1) Valg af dirigent og referent – Ingolf Nielsen foreslås som dirigent – Tommy Flugt som referent
Ingolf Nielsen blev valgt som dirigent og Tommy Flugt som referent.
Ingolf Nielsen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til formanden, som
aflagde bestyrelsens beretning.
2) Formandens beretning. Hele beretningen på www.turinaturen.dk Beretningen godkendt.
3) Godkendelse af regnskab. Anni Svendsen, kassereren fremlagde revisor godkendt regnskab med
overskud. Regnskab godkendt.
4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. Budget for 2019 godkendt.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr. om året. Godkendt.
5) Valg til bestyrelsen:
Bestyrelsen består af Charlotte Lyngholm, Anni Svendsen, Kirsten Nielsen, Finn Bjerregaard, Alice Faber På valg er Charlotte Lyngholm, Anni Svendsen Genvalgt.
6) Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Nuværende suppleanter Susanne Thyboe og Flemming Andersen er villige til genvalg. Genvalgt.
7) Valg af revisor og revisorsuppleant:
Bestyrelsen foreslår John Lygaard og suppleant Hans Ravn. John Lygaard valgt.
Hans Ravn spørges, da han ikke var til stede.
8) Behandling af indkomne forslag: De skal være bestyrelsen i hænde 7 dage før generalforsamlingen.
Ingen indkomne forslag.
9) Eventuelt. Mødet sluttede og den nye bestyrelse konstituerede sig. Formand Alice Faber.

Turlandet Tuse Næs webside: www.turinaturen.dk

