Referat
Ordinær generalforsamling
Liseleje Borgerforening

Dag:
15. oktober 2017
Kl.:
14.00
Sted:
Liselængen, Liseleje
____________________________________________________________________________________________
Dagsorden
A

Valg af dirigent
Hans Jørgen Hansen blev valgt

B

Valg af referent
Michael Herløv blev valgt

C

Formandens beretning
Formandens beretning blev præsenteret via power point med beskrivelse af året
der er gået med tekst og billeder, hvor formanden gav en grundig beskrivelse af
hvad Borgerforeningen har brugt det forgangne år på.
Der har været mange aktiviteter gennem året. Af nye aktiviteter, har der været
børne sct. Hans, som var en stor succes og som gentages fremadrettet.
Borgerforeningen fik tildelt 50.000 kr. fra kommunen til nye aktiviteter/tiltag i
byen. Pengene blev bl.a. brugt til jazz festival over 3 dage som borgerforeningen var
arrangør for og resten af pengene blev tildelt Team Liselege, til store badedag og
sauna guzz samt tappenstreg som marcherede igennem byen på white night.
Borgerforeningen har desuden bidraget med ekstra penge for at alle tiltag kunne
gennemføres.
Af projekter i byen, har torvet været særligt omtalt i foråret og Borgerforeningen
og erhvervet har været kommunens kontaktgruppe vedr. ombygning af torvet.
Ankeret bliver ikke en del at det nye torv, og blev overdraget til borgerforeningen.
Borgerforeningen besluttede sammen med erhvervet, at ankeret ville passe bedre
ind nede ved ishuset som er Liselejes varetegn. Parkeringsforhold omkring torvet
samt integrering mellem torv og parken blev diskuteret og løst.
Platformen på Classensvej blev genopbygget af initiativ tagere fra Classensvej og vi
har været involveret som administrator vedrørende økonomi og sparringspartner
og efter indvielse f platformen blev ansvart overdraget til borgerforeningen. Tak
for det flotte arbejde.
Vejbom blev sat op på vendepladsen på Strandvej, nye skraldespande og bænke er
blevet sat op i byen.
Mindestenen i parken er blevet renoveret.
Ishuset er blevet kalket og træværk malet.
Borgerforeningens andre arrangementer som er meget populære har igen i år
været en stor succes.
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Formanden nævnte Visioner, på den korte og lange bane, som borgerforeningen vil
arbejde videre på. På den korte bane:
• Ensartet belysning/lygtepæle I Liseleje –
• Trafik sikkerhed/hastigheds dæmpende forhindringer igennem byen og ved
torvet – cykelsti ad Lindebjergvej
• Søge puljer til udbygning af sports faciliteter ved den store p-plads – ny
• Forskønnelses udvalg som sætter retningslinjer for hvordan by billedet
præsenteres.
På den lange bane:
•
•

Udfordre kommunen med udbygning af turistinformationen herunder flere
toiletter I byen og ved torvet. Transformator stationen kunne blive ombygget til
toilet
Borgerhus ?? Andelshavere som sammen køber en andel i en bygning eller
grund? Denne ide, kræver at borgerne er med på den og vil bidrage både
økonomisk og med praktisk arbejde. Det vil være stor værdi for byen.

Formanden nævnte derudover at borgerforeningen gerne vil samarbejde med
byens initiativtagere og vil skal hjælpe hinanden og give en hånd, hvis nogen har
brug for hjælp til lettere arbejde i haven og lign, som vil forskønne vores by i
gadebilledet.
Formanden takkede herefter bestyrelsen for det gode samarbejde.
Spørgsmål:
Jacob Hatting -> Hvorfor har oplysninger vedrørende det nye torv ikke været mere
tilgængelig og hvorfor har Borger Foreningen ikke indkaldt til høring?
Svar:
Conni Juhl -> Oplysninger vedrørende nyt torv har været tilgængelig på diverse
sociale medier og kommunen har skrevet om det i uge avisen. Ttorvet er ikke
borgerforeningens eje, og derfor har det ikke været tænkt ind at skrive om torvet
her. Kommunen ejer torvet og ønskede ikke borgermøde, de gav os et ultimatum,
om at vi skulle blive ”enige” indenfor 3 dage, ellers ville kommunen overveje at
stoppe projektet.
Spørgsmål:
Leif Boss -> kommer der en JAZZ festival til næste år, nu hvor der måske ikke er
nogen visions midler?
Svar:
Conni Juhl -> Ja det vil vi arbejde på, og vil søge midler fra andre fonde, men måske
kunne vi overveje at indføre brugerbetaling. Møde sættes op med interesserede, og
vi arbejder på dette i løbet af vinteren.
Spørgsmål:
Ole Paulsen -> det samme spørgsmål som Jacob Hatting, hvorfor har Borger
Forening ikke indkaldt til høring?
Svar:
Conni Juhl -> Kommunen ejer torvet og ønskede ikke en borgermøde, de gav os et
ultimatum, om at vi skulle blive ”enige” indenfor 3 dage, ellers ville kommunen
overveje at stoppe projektet.
Spørgsmål:
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Birgit ”classensvej” -> hvad er status på web kamera projektet?
Svar:
Conni Juhl -> Det bliver droppet pga man ikke har fundet korrekt placering samt at
internettet desværre ikke er stabilt og hurtigt.
Spørgsmål:
Hans Jørgen Hansen -> har man overvejret at bruge Uge 30 overskuddet til et El
skab i parken?
Svar:
Conni Juhl -> Det er et god ide, og vi vil undersøge prisen.
Spørgsmål:
Hans Jørgen Hansen -> dette er ikke et spørgsmål, men en forklaring til hvordan
ideen til nyt torv samt havn projektet startede. Det gjorde det i 2004 hvor
kommunen havde indkaldt til ”Liseleje workshop”, hvilket bliver kaldt Master
Planen. Endvidere så er der blevet skrevet meget omkring det nye torv siden 2015.
Svar:
Conni Juhl -> Enig.
Formandens beretning blev godkendt.
D

Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Se vedlagte regnskab som Niels Steerup fremlagde.
Spørgsmål:
Michael Herløv -> Hvorfor har Borger Foreningen ikke en forsikring på Ishuset?
Svar:
Niels Steerup -> Natur styrelsen ejer Ishuset og vil ikke have en forsikring.
Spørgsmål:
Jacob Hatting -> Hvorfor skifter Borger Foreningen ikke bank når vi får en negativ
rente?
Svar:
Niels Steerup -> Det arbejder vi på.
Spørgsmål:
Nina -> Hvorfor kan man ikke forsikre Ishuset?
Svar:
Niels Steerup -> Det skal vi undersøge, og vi må spørge Natur styrelsen igen..
Regnskabet blev godkendt.

E

Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Vedtaget af medlemmerne.
Ingen yderligere forslag indsendt til bestyrelsen.
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Herefter gjorde et medlem opmærksom på at et forslag var sendt til formanden,
men denne var ikke modtaget i formandens mailboks, og måtte derfor behandles
under eventuelt. Forslaget fra Jakob Hatting lød på: ankeret tilbage til torvet.

F

Dirigenten foreslog at forslaget måtte behandles under eventuelt, og
forsamlingen var enige.
Valg af bestyrelse
Formandsvalg:

Conni Juhl

modtager genvalg

Anne-Mette Lorentzen
Berit Elgaard
Tina Vad
Palle Henriksen

modtager genvalg
modtager genvalg
modtager ikke genvalg
modtager ikke genvalg

Conni Juhl blev genvalgt som formand.
På valg er:

Anne-Mette Lorentzen og Berit Elgaard blev genvalgt.
G

Valg af bestyrelsessuppleanter
Ledig
Ledig

Lars Bern og Ditte Bay blev valgt ind.
H

Valg af revisor

Leif Boss-Henrichsen
Lone Heidemann

Leif Boss og Lone Heidemann blev genvalgt.
I

Valg af revisorsuppleanter
Jacob Hatting

J

Eventuelt

Lars Bern modtager valg
Ditte Bay modtager valg
modtager genvalg
modtager genvalg
valgte at modtage valg og blev
valgt.

Spørgsmål:
Jacob Hatting -> Synes ankeret skal tilbage på torvet.
Svar:
Conni Juhl ->Det er kommunens torv, og borgerforeningen er ikke alene om at
beslutte dette, da erhvervet også er inde over. Arbejdet og planer blev diskuteret i
foråret, og parkering har været det store emne omkring torvet. Vi må se på slut
resultatet, og se tiden an, om der er stemning for ankeret tilbage. Forsamlingen
samtykkede.
Spørgsmål:
Leif Boss -> Der var ingen lys, nævnt i træerne i parken i formandens beretning
Svar:
Conni Juhl -> enig, men det vil vi også arbejde på og finde midler til.
Niels Erik -> Bestyrelsen har frie hænder til at implementere i henhold til
formandens beretning.
Ole Ploug -> støtter forslaget om toilet i parken eller transformer stationen.
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Steen Christensen -> enig med Niels Erik at bestyrelsen har mandat til at
implementere i henhold til formandens beretning.
Spørgsmål:
Ole Paulsen -> hvad er borgerforeningens holdning til ophævelse af
strandbeskyttelses linjen ?
Svar:
Conni Juhl -> Borger Foreningen er upartisk.
En del personer takkede bestyrelsen for det fine arbejde de har lagt i denne periode.

Generalforsamlingen blev herefter godkendt og afsluttet af dirigenten, og formanden takkede
for god ro og orden samt deltagelse.
Der var 35 stemmeberettigede medlemmer tilstede.
19. oktober 2017

Bilag til referatet for generalforsamling vedlagt:

Formandens beretning: Liseleje Borgerforenings General forsamling d. 15 okt. :
Liseleje Borgerforenings Generalforsamling 15 oktober 2017.pptx
Års regnskab

Godkendelse af referat:
Formand: Conni Juhl

Referent: Michael Herløv

Dirigent: Hans Jørgen Hansen
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