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Dirigent: Keld Vrå

Bestyrelsens beretning
v. kasserer Sten Jensen
Beretningen (se herunder) blev godkendt.
”Vi har igennem hele året kørt uden formand, så jeg har fået æren af at holde bestyrelsens
beretning. Årsagen til dette var af nød, da der var mandefald i vores bestyrelse og ingen af de
tilbageværende bestyrelsesmedlemmer ønskede at påtage sig formandsposten.
Vi har traditionen tro afholdt en række arrangementer.
Det første arrangement der blev afholdt var vores Halloween aften på skolen. Stor succes med
mange festglade børn, gys i kælderen, trylleri, diskodans og god mad. God hjælp af den faste
gruppe + nogle store børn.
Næste arrangement var julestuen, der som vanligt blev afholdt i forsamlingshuset. Mange udstillere
- heraf en del nye. Juletræet blev tændt og julemanden uddelte godter til ca. 200 børn. Alt i alt en
god succes.
Så blev det februar og fastelavn. En ny arbejdsgruppe hjulpet af nogle store børn lavede et super
godt arrangement på skolen. Tønden blev slået itu og katte-konge + droningen blev fundet.
Arbejdsgruppen har allerede meddelt at de er klar igen.
Skt. Hans. Igen et godt arrangement, hvor vi var heldige at få godt vejr. Det gav mange mennesker
til fælles grill og rigtigt mange til bål i Elledalen.
Vi lavede et nyt tiltag – børnebål som blev tændt allerede kl. 18.30, der kom rigtigt mange familier
med småbørn, så det er absolut et tiltag der er kommet for at blive.
Henover foråret havde vi et bestyrelsesmøde, hvor vi talte om fremtiden.
Det er gennem flere år været meget svært at skaffe nye bestyrelses medlemmer, så vi vedtog, at vi
ville igangsætte nogle tiltag for at finde personer der kunne være interesseret i at hjælpe.
Vi lavede et nødråb, som vi markedsførte på Moruds hjemmeside, vi var endvidere så heldige at
Fyens stiftstidende og Nordfyns Posten skrev om vores nødråb.
Udover omtalte nødråb, aftalte vi at bruge en sum penge på et foredrag med en kendis, med det

formål at trække folk til foredrag og så efterfølgende få en debat omkring frivilligt arbejde og
måske få frisk blod til vores bestyrelse. Vi bestilte Jan Pytlick og fik heldigvis økonomisk hjælp af
Morud Idrætsforening, AOF & Lokalrådet.
Vi havde en god aften i hallen, hvor Pytlick holdt et rigtigt godt og inspirerende indlæg – desværre
dog med et meget begrænset fremmøde.”

Aflæggelse af regnskab
v. Kasserer Sten Jensen
Der var pr. 30/9 2011 en formue på 34.722,76 kr. og årets resultat var -11.208,45, hvilket skyldes et
budgetteret underskud på foredraget med Jan Pytlick.
Revisorerne har konstateret at resultatopgørelse og balance er i overensstemmelse med det bogførte,
samt at de likvide beholdninger i tilstede. Revisionen gav ikke anledning til forbehold.
Regnskabet blev godkendt

Indkomne forslag
Der er stillet forslag om vedtægtsændring i forhold til §4. Det foreslås at indkaldelse til
generalforsamling ikke meddeles i lokal presse, men på borgerforeningens hjemmeside.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen vil herefter sørge for at opdatere vedtægterne i
henhold til beslutningen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg: Lotte Baunkjær (modtager ikke genvalg), Jesper Mikkelsen (modtager ikke genvalg) samt
Sten Jensen (modtager genvalg)
Der er en række personer der har givet tilsagn om ar indtræde i bestyrelsen, men de var ikke til
stede. Generalforsamlingen besluttede at give bestyrelsen mandat til efterfølgende at konstituere sig
med de personer der ønsker at indgå.
Der er pt. ingen suppleanter. Bestyrelsen gives samme mandat som ovenfor.

Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Knud Erik Kristiansen og Klaus Ølund-Larsen modtog genvalg
revisorsuppleanter Mette Schelhardt og Ken Bergstedt modtog genvalg

Evt.
Diskussion af muligheden for at lade borgerforeningen være en filial af lokalrådet. Der er ikke
enighed i lokalrådet om denne mulighed og der er nogle vedtægtsmæssige udfordringer. Lokalrådet
var repræsenteret på Generalforsamlingen og Borgerforeningen inviteres til næste møde d 8/11 hvor
vi kan føre en uforpligtende debat om mulighederne. Sten Jensen og Keld Vrå deltager.

Status på arbejdet med bålhytten. Genopbygningen er kraftigt forsinket da savværket ikke leverer
materialerne. Der er støbt fundamenter og der er engageret en række personer i arbejdet. Lokalrådet
vil gerne støtte økonomisk.

