GENERALFORSAMLING
Onsdag den 4. maj 2022 kl. 19.30
Fællesspisning kl. 18.00, Foredrag kl. 19.00
i gymnastiksalen pa Søgard Friskole, Søgard Ringvej 1, 6200 Aabenraa
Dagsordenen ifølge vedtægterne:
1.
Valg af dirigent
2.
Valg af referent
3.
Formandens beretning
4.
Kassereren fremlægger revideret
årsregnskab for:
a) Medborgerforeningen og b) Byfest
5.
Drøftelse og godkendelse af
formandens beretning og
kassererens regnskab
6.
Forslag:
a) vi anmoder om generalforsamlingens godkendelse af, at bestyrelsen må bruge maks. 150.000
kr. til færdiggørelse af de udvendige arealer omkring Multihuset, såfremt der ikke kan opnås helt
eller delvis finansiering af fondsmidler eller offentlige midler hertil.
Forslaget i sin helhed kan ses på bagsiden af denne dagsorden.
7.
Behandling af indkomne forslag
8.
Valg af medlemmer til bestyrelsen + 2 suppleanter
9.
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (Lars Nielsen, Kværsvej 2,
Lundtoft, 6200 Aabenraa eller e-mail: co.ni@privat.dk) skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Generalforsamlingen indledes med fællesspisning kl. 18.00 .
Medborgerforeningen er vært ved menuen. Deltagelse i spisning er gratis for Medborgerforeningens
medlemmer.
Ikke medlemmer betaler kr. 50,- per pers. for deltagelse i fællesspisning.
Tilmelding til fællesspisningen bedes ske til Conny Nielsen,
tlf. 20 84 35 78 eller co.ni@privat.dk senest søndag 1. maj 2022.
Selve generalforsamlingen indledes kl. 19.30
FOREDRAG: v/Direktør Tommy Palmholt, Aabenraa-Rødekro Fjernvarme.
Situationen omkring opvarmning med gas, gør det nødvendigt at vi reagerer nu. Derfor vil direktør Tommy Palmholt fra Aabenraa-Rødekro Fjernvarme, forud for Generalforsamlingen, fortælle os om de muligheder der vil være for tilslutning til fjernvarme i Søgård. De arbejder pt. med spændende muligheder.

6. FORSLAG
A)
Siden Medborgerforeningen har overtaget Multihuset i 2019, har vi løbende arbejdet med modernisering og forbedringer i og omkring huset, således brugeroplevelsen bliver endnu bedre, end den allerede var. Nu er turen kommet til
det udvendige, dvs. planering af jorden omkring Multihuset (tidligere tennisområde), såning af græs og evt. ny belægning-/stensætning. Hertil har vi indhentet tilbud fra 2 forskellige entreprenører. I skrivende stund har vi en ansøgning
om midler til udførelse heraf ude til behandling hos Aabenraa kommunes anlægs- og materialepulje.
Hvis vi ikke får en positiv tilbagemelding og dermed midler derfra, vurderer bestyrelsen det af vigtig betydning, at området færdiggøres, til glæde for husets
brugere og lejere ifm. fester og arrangementer. Derfor anmoder vi om generalforsamlingens godkendelse af, at bestyrelsen må bruge maks. 150.000 kr. til
færdiggørelse af de udvendige arealer omkring Multihuset, såfremt der ikke
kan opnås helt eller delvis finansiering af fondsmidler eller offentlige midler
hertil.

