Ingstrup den 5. februar 2015

Til alle medlemmer,
Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Ingstrup Bogby, torsdag den 5.
februar 2015 kl. 19 på Mødestedet.
Dagsorden iflg. Vedtægter:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Ole Nørgaard.
Ole Nørgaard valgt.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Årsberetning
Formand for Ingstrup Bogby Inger Dueholm fortalte om året der gik. Se bilag.
Godkendt
4. Årsregnskab
Kasserer Annalene Ebdrup gennemgik regnskabet. Se bilag
Godkendt
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag. Der blev læst en tilgået mail fra Margit i England.
6. Tanker om fremtiden evt. nedsættelse af div. Udvalg
Inger Dueholm lagde op til en dialog. Vi er i gang med at skaffe lokaler til byen. Vi vil
gerne være med til at forskønne byen. Vi vil gerne være med til at støtte et socialøkonomisk
arbejdstiltag. D. 27. januar afgik der en ansøgning til RealDania, hvor der er ansøgt om
penge til forskønnelse. Vi vil gerne have Baggesens Købmandsgård som en mulighed, og
senere vil vi gerne have ”Tanken” revet ned. Hvis RealDania siger ja til Brugsen, vil vi gå i
gang med at renovere. Hvis RealDania afslår vil vi arbejde på at realisere tankerne omkring
Baggesens Købmandsgård, og kommunens nedrivningspulje vil blive ansøgt om nedrivning
af brugsen. Autismecentret Nordbo vil gerne ind i et samarbejde med Ingstrup Bogby. Er der
nogen, der har en bogbutik til leje? Vi har brug for et hus til påske 2015.
Forslag: Den gamle købmandsgård i nordende af byen kunne spørges omkring leje af den
gamle butik. En bogbutik betyder synlighed for Bogbyen. Den gamle smedje i Hovedgaden
kunne også være en mulighed. Vi vil opfordre alle til at sætte krukker ud, så Hovedgaden
bliver smuk til foråret og sommer. Fremadrettet vil der bliver forsøgt med nogle bogbænke.
Leif Ebdrup er gået i gang med at kreere og designe disse bænke. Vi skal have en gruppe
nedsat til at søge fonde – fundraisere, hvem vil være med?. Når butikken kommer skal der

fremadrettet være en koordinator. Vi har tænkt os at spørge foreningerne om hjælp til
arbejdsopgaver. Der kunne laves boglotteri. Ingstrup Bogby og Autismecentret Nordbo skal
have et møde hurtigst muligt.
7. Budget for kommende år
Godkendt – gennemgået under pkt. 4
8. Valg til bestyrelsen. På valg er Helge Ottov og Annalene Ebdrup (begge villige til
genvalg)
Begge genvalgt
9. Valg af revisor
Jakob Pedersen genvalgt
10. Evt.
Der var ros til Ingstrup Bogby fra de tilstedeværende. Sørg for at få søgt alt det, der kan lade
sig gøre. I har gjort det godt.
Forespørgsel: Kan Autismecentret Nordbo få en Bogvogn ud? Ja, Det vil være oplagt ved
det kommende samarbejde.
Ove Hesselbjerg - Vi der var med til at godkende projektet er meget imponeret over, det I
har nået. Der er mange visionære bolde i luften. Brugsen vil være et kvantaspring, som vi
ser det for Bogbyen.
Forslag: At sælge bøger på nettet ville være en god ide. En netbutik kunne være dejligt.
Generalforsamlingen blev lukket i god ro og orden af dirigenten Ole Nørgaard

Med venlig hilsen
Inger Dueholm,
formand
PS: Hvis du ikke har betalt medlemskab for 2015, så husk det inden generalforsamlingen,
hvis du vil have stemmeret.

____________________________
Dato dirigent Ole Nørgaard

