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Ring Borgerforening 16/5. 2021 

Dagsorden 

Valg af dirigent: Marianne Troelsgaard valgt.  

Marianne indledte med at læse de gode formål med Borgerforeningen. 

Formandens beretning og godkendelse: Alle de gode intentioner fra sidste års 
generalforsamling blev sat på pause pga Corona. 

Vi fik malet og renoveret både udendørs og indendørs karme og paneler i store sal. 

Der har selvsagt heller ikke været udlejning i Coronatiden. 

Sidste års gode ideer fra generalforsamlingen 2020 var bla. fredags cafe, renovering 
af køkken, fondsansøgning, fællesspisninger, Strikkeklub, bankospil, 
affaldsindsamling, m.m.  

Beretningen godkendt. 

Aflæggelse af regnskab og godkendelse: Vi mangler udlejning for 10.000 kr. Svend 
Arne gik rundt og indsamlede kontingent. Et stort, flot arbejde der gav mange nye 
medlemmer og penge i kassen. 

Måske kommer der ekstra kommunalt tilskud til forsamlingshuse efter Corona. 

Underskud på 30.000 kr. hvilket svarer til det vi har renoveret for i år. 

Hvoraf de 18.000 er kommet retur. 

Vi har skiftet nogle stole og en pulverslukker. 

Regnskabet godkendt. 

Fastsættelse af næste års kontingent:  

Bestyrelsen foreslår kontingent for 2022 :  

Husstand: 200 kr.  

Pensionister (Husstand) 150 kr. 



Enlig: 100 kr.  

Pensionist enlig: 75 kr. 

Forslag fra medlemmer: ingen indkomne forslag 

Valg af bestyrelse: Marianne Rosalina & Helle Sofie genopstiller ikke. 

Jeppe Bjerregaard valgt. 

Valg af suppleant: Henry Petersen , Poul Erik Mouritsen 

Valg af revisor: Morten Ørum og Richard Laursen 

Valg af revisorsupleant: Edith Lund & Daniel Skovmand 

Eventuelt: 

”Hjælpende hænder/ Taskforce”: Jesper kunne ønske nogle handymen der kan 
komme når der lige er nogle projekter, der skal laves. Det kunne også være ved 
arrangementer. Dem der ønsker at være med skriver sig på en liste hos Marianne 
Lund. 

Vi skal informere bredt om aktiviteter, både på facebook og hjemmeside og skilt. 

Det store sammenhold der var her i 80érne og 90èrne kunne være glædeligt at få 
igen. 

Poul Christensen: Der køres alt for stærkt på Hamborgvej, Ring Byvej og Dalbækvej. 
Der er flere små børn og det kan så nemt gå galt.  Det er meget utrygt. Bestyrelsen 
vil tage det op på første møde og kontakte teknisk forvaltning.  Der kunne f.eks. 
komme 40 km zone. Det er godkendt som farlig skolevej og skolebørn får buskort. 
Godt argument.  

Kirsten gjorde god reklame for folkedansen her i forsamlingshuset hver tirsdag i 
vinterhalvåret. Kl. 19.30 . Værd at skrive på foreningens aktivitetskalender. 

Referent: Helle Sofie 

 


