Referat fra generalforsamlingen de. 26.05.2021.
1. Valg af dirigent: Jens Mark blev valgt, og berettede at indkaldelsen var lovligt varslet
2. Valg af referent: Margit Halkjær blev valgt.
3. Fremlæggelse af formandens beretning: V/ Birte Mark.
Formandens beretning den 26/05 2021:

Onsdag den 5/2 2020 havde vi stiftende generalforsamling for Flagalleen. Grunden var dels at vi skulle
søge SPAR NORD fonden og LAG-midler, dels at vi skulle have en konto til de indsamlede midler. Begge
dele krævede et CVR-nr., og dette krævede igen, at vi oprettede en forening.
Vi fortsatte dog med arbejdsgruppen omkring selve etableringen af flagalleen:
-med fortsat indsamling og ansøgning til SPAR VEST (med positivt resultat) samt LAG
(afslag).
-valg af trailer og opbygning af denne til 80 flagstænger samt opbevaring af disse
Margit og Erik)

(Egon,

-klargøring til opsættelse af Flagalleen
-offentliggørelse af regler/principper for brug af flagalleen på hjemmesiden Vridstedby.dk
samt på Facebooksiden: Vridsted Flagallé
-udarbejdelsen af en rigtig flot folder omkring flagalleen (Hanne) og runddeling af denne
-en vældig fin video omkring hvordan flagalleen blev til (Kresten Breiner) som ligger på
Facebook på siden Vridsted Flagallé samt på You Tube.
-herudover var vi også lidt omkring selve problematikken mht hvor mange forskellige der må
køre med traileren (ansvar, nøgler mm).
Arbejdsgruppen havde det afsluttende møde den 8/9 2020.

Den oprindelige plan var, at flagalleen skulle indvies den 8/4-2020 i forbindelse med konfirmationen. Pga
covid-19 blev konfirmationen udskudt, men flagalleen blev alligevel i al stilhed indviet den 8/4 2020 i et flot
solskinsvejr, hvor flagalleen kom til sin fulde ret.

I bestyrelsen har Margit som Flagallé-bestyrer gjort et kæmpe stykke arbejde med at få frivillige til at
hjælpe med opsætningen af flagalleen, og få det til at fungere i dagligdagen. Og Ove har styret finanserne
– som der jo ikke var så mange af – på en vældig fin måde. Det har været lidt en balancegang, men det
kan han selv fortælle om.
Status pr. 31/12 2020 er:
-

Flagalleen har være i brug 17 gange, og i flere forskellige forbindelser
Diamantbryllup
Runde fødselsdage
Studenterkørsel
Konfirmation
1. skoledag
Barnedåb
Bisættelse og begravelser

-

Der er skrevet 40 personer på listen til at hjælpe

26 der kan hjælpe aften / weekend
14 der kan hjælpe om dagen
4 har kørt med traileren (Margit, Erik, Egon og Per), men der er 9 på listen
herudover, som ville kunne køre med traileren.
Der er lidt problematikker omkring hvor traileren står, og hvor mange der må
vide, hvor nøglen er for at kunne hente traileren.
Der er mange der er skrevet op til at hjælpe i weekenden, men det er alligevel
sværere at få folk til at kunne hjælpe her, så det er faktisk ikke altid så let for
Margit at få hjælpere nok i weekenderne.
På hverdage, hvor der ikke er så mange hjælpere, er det heldigvis lettere.
Så der kunne stadig godt bruges flere frivillige til at hjælpe.
Vi er ikke altid enige i bestyrelsen, vi står somme tider i nogle problematikker, som kræver nogle
beslutninger som vi ikke er enige med hinanden om, men al begyndelse er svær og det er mennesker vi
har med at gøre, så det kan være rigtig svært at forudse alting.
Men summa sumarum, så er det rigtig dejligt at se, hvor tit flagalleen har været i brug. Specielt i en tid,
hvor fødselsdage mm ligesom ikke har kunnet afholdes, og man derfor måske vælger ikke at få flagalleen
op, som man ellers ville have gjort, hvis man skulle have holdt fest i forsamlingshuset. Vi ved også godt, at
det ikke er alle der deler vores begejstring for flagalleen, og det gør det så meget desto mere dejligt, at
den har været så meget i brug.
Jeg vil slutte med en stor tak til:
Alle de der har hjulpet i 2020 med at sætte flagalleen op og pille den ned igen
SPAR VEST – fonden for at støtte vores projekt.
Min Købmand i Vridsted, samt de borgere, der hjalp med til at vi vandt konkurrencen
Borgerforeningen, der hjalp os med at få midlerne fra SPAR VEST hjem
Birgit, Hanne, Niels, Egon, Ove, Margit og Erik for det store arbejde i arbejdsgruppen
Kresten Breiner for hans store arbejde med at lave videoen om Vridsted Flagallé
Britta Svenningsen for, at vi må have traileren stående.
De virksomheder, der støttede Flagalleens etablering økonomisk
Alle de borgere, der støttede Flagalleens etablering økonomisk.

4. Forelæggelse af revideret regnskab: V/ Ove Ring Madsen.
De reviderede regnskab blev gennemgået og godkendt, med en beholdning på 3.662,42 kr.
Dog skal der en påtegnelse med ang. køb/betaling af traileren.
Da det koster 1.000,- kr. om året med netbank, vil vi forsøge at undvære den. Der oprettes en konto hos
købmanden til indkøb af forplejningen til hjælperne:
5. Behandling af indkomne forslag:
a. At der fremadrettet er 1 person mere - ud over kassereren - der har adgang til foreningens konto, sådan
som både flere pengeinstitutter og uddannede revisorer foreslår, i forbindelse med at kasserer og
bogholder er samme person. (Birte Mark).

Forslaget blev forkastet, da der ikke er de store beløb i foreningen, og alle i bestyrelsen altid kan se
udskrift fra banken og regnskabet.
6. Fastsættelse af betaling for opsættelse af flagallé.

Kontakt: tlf. 23466325

Lidt snak om beløbet 4-500 kr. valget blev 500,-kr. gældende fra 01.06.2021, som så skal ligge fast i flere
år. Er der 2 bestillinger på samme dag, betales 300,- pr person. Og der laves en specielt aftale ang. skiltet.
Vedr. Konfirmation: Bruges ” ÅRETS KONFIRMANDER 2021”
Vedr. Studenter bruges: ” STUDENTER KØRSEL 2021 ”
Udgifter der skal
dækkes: Brændstof til bilen, rundstykker / kaffe om morgenen, øl/vand om aftenen, der skal bruges 10
personer pr. gang. Vedligeholdelse/ forsikring/ ejerafgift af traileren, vedligeholdelse/ nykøb af
flagstænger/knop m.m.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Da der kun er gået 1 år, var ingen på valg.
Formand: Birte Mark Kasser: Ove Ring Madsen

.

Flagallebestyrer: Margit Halkjær

8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen:

På valg: Niels Ckr. Nielsen.

Ny valgt: Hanne Bistrup
9. Valg af 1 revisor og revisorsuppleant.: Modtog genvalg: Hanne Bistrup
På valg: Birgit Søndergaard
Nyvalgt: Egon Vittrup.
10. Eventuelt: Der var lidt snak om hvor mange der har adgang til traileren og hvordan det
fungerer og vigtigheden af, at flagene/ traileren bliver behandlet rigtig.
var enige om det er et smukt syn når de er oppe.

Og alle

