Årsmøde i Blichfang
Referat af ordinært årsmøde i Blichfang tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.30 i cafeteriet på Bakkegården.
Fremmødte repræsentanter:
Fra redaktionen:
Linda Lyngsøe, Erik Lyngsøe, Birgit Andersen, Tove Vinther, Hanne Pehrson.
Fra de 29 foreninger:
Gregers Thomsen, Ellen Andersen, Henrik Rask, Morten Petersen, Anni Madsen.
Afbud fra Preben Valbjørn og Tom Andersen.
Formanden Birgit Mølholm Andersen bød velkommen.
Dagsorden:
1. Valg af referent
Ellen Andersen blev foreslået og valgt.
2. Valg af dirigent
Gregers Thomsen blev foreslået og valgt. Han takker for valget og konstaterer, at indkaldelse til
årsmødet er sket rettidigt i både Blichfang og ved mail direkte til samtlige foreningsrepræsentanter.
3. Godkendelse af referat fra årsmødet den 21. maj 2017
Referatet blev godkendt.
4. Formandens beretning
Birgit Mølholm Andersen aflagde en god og fyldig beretning, som blev godkendt med applaus.
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Kasserer Tove Vinther aflagde regnskabet for 2017.
Regnskabet balancerede med 38.326,49 kr.
Indtægter på 35.190,51 kr.
Udgifter på 38.328,61 kr.
Underskud på 3.138,30 kr.
Tilgodehavende på 2.138,30 kr.
Indestående i bank: 35.007,49 kr.
Hensigten er, at bladet skal hvile i sig selv med en vis kapital som buffer.
Regnskabet blev godkendt med applaus.
6. Redaktionen og annonceafdelingen beretter om årets gang
Der vil blive udsendt 4 blade årligt, hver på 24 sider, hvor Thorningspejderne vil få 3.500,00 kr. pr.
udbringning til alle husstande i skoledistriktet. Der trykkes 1.800 blade. Ultimo juli var der 1388
postkasser. Der fremlægges blade 7 steder i distriktet. Drøftelse om at få trykt færre blade.
Bladet kan læses på hjemmesiden: www. blichfang-lokalbladet.dk. Hjemmesiden vil blive gjort
mere brugbar.
Annoncerne laves nu i farver, hvilket annoncørerne er meget tilfredse med.
Der er gode faste annoncører. Der er udskiftning pga. virksomheder, der holder, men der er
kommet 5 nye til. Annoncer indbragte i 2017 29.590,00 kr. Annonceprisen bibeholdes.
Formanden rettede en stor tak til redaktionen for dens arbejde.
7. Indkomne forslag
Ingen forslag.
8. Debat og gode ideer
Dette punkt blev henlagt til eventuelt.
9. Fastlæggelse af kontingent
Kontingentet vil fortsat være 200,00 kr. årligt.
10. Valg
Formand vælges hvert andet år og de øvrige i redaktionen hvert år.
Der var genvalg til formand Birgit Mølholm Andersen, kasserer Tove Vinther og annonceafdelingens Hanne Pehrson.
Ansvarshavende redaktør Linda Lyngsøe ønskede at trække sig. Nyvalgt blev Erik Lyngsøe.
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Ansvarshavende redaktør og Layouter vil fremover være en` post.
Revisorerne Cita Brøns og Harry Madsen blev genvalgt.
11. Eventuelt
Erik Lyngsøe vil fremover sende indlæggene til korrektur hos indsenderne, inden bladet går i
trykken.
Foreningsrepræsentanternes mailadresser vil fremover blive brugt ved opkrævning af kontingent
og anden henvendelse fra Blichfang.
Foreningerne opfordres til at bakke bladet op ved at skrive om deres arrangementer i bladet,
hvilket vil gøre bladet endnu mere brugbart for læserne.
Layouterens historiske beretninger og flotte fotos bliver påskønnet.
Formanden rundede generalforsamlingen af og takkede deltagerne, dirigenten og referenten.
Årsmødet sluttede med kaffe, lækkert hjemmebag og hyggeligt samvær.
Referent
Ellen Andersen
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