Ingstrup den 14. marts 2017

Generalforsamling i Ingstrup Bogby, den 14. marts 2017 kl. 19.00 på Mødestedet.
Formand for Bogbyen Inger Dueholm bød velkommen
Dagsorden iflg. Vedtægter:
1. Valg af dirigent
Ole Nørgaard
valgt
2. Godkendelse af dagsorden
Generalforsamling er lovlig indkaldt.
Dagsorden godkendt
3. Årsberetning fra bestyrelsen til godkendelse
Inger Dueholm fremlagde årsberetning.
Vi har haft travlt i 2016. Vi har været i venteposition, men nu er brugsens igangsættelse en
realitet. Bogbrugsen kan være færdig inden d. 5. august 2017, hvor vi har Bogfestival. Vi
har deltaget i Ordkraft i Aalborg 2016. Der afleveres masser af bøger til Bogbyen. Der er
blevet afholdt bogfestival 2016, her var der megen aktivitet. Tak til alle frivillige, kirkerne
og forsamlingshuset, der bidrog til en god Bogfestival dag. Tak til Jammerbugt for
økonomisk støtte, der gjorde det muligt for Bogbyen, at havde råd til Leif Davidsen, som
indlægsholder. Bogvogne og bogbænke er gjort klar til en ny sæson af Leif Ebdrup. Ved et
turistfremstød i Flensburg januar 2017, deltog Bogbyen i Jammerbugts Kommunes stand.
Ingstrup By har taget identiteten Bogby til sig. Med Bogbrugsen får byen et nyt godt
mødested midt i byen. Landsbysordningen, Trivselsskolen og Bogbyen har haft møde med
Kommunen omkring Bogbrugsen og afviklingen af Det Gl. Mødested. BogBrugsen bliver
det nye mødested. Det er godkendt af kommunen.
Tak til: Inger og Hugo Ottesen der sorterer og opbevarer bøger, Leif Ebdrup og Henning
Christensen, der styrer byggeriet omkring Bogbrugsen for os, og Annalene der styrer
administration og frivillige medarbejdere. En stor tak til Lars Haagensen fra Jammerbugt
Kommune, for hans indsats og hans imødekommenhed i arbejdet omkring BogBrugsen. Tak
til bestyrelsen for arbejdet de udfører.
Godkendt
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
Annalene fremlagde årsregnskabet – se dette
Godkendt

5. Budget for 2017
Annalene fremlagde budget – se dette
Godkendt
6. Indkomne forslag
Ingen
7. Valg til bestyrelsen. På valg er Helge Ottov og Annalene Ebdrup (begge villige til
genvalg)
Valgt
Følgende blev drøftet:
a. Der kunne være en tilføjelse i dagsordenen omkring suppleanter - til vedtagelse næste
år.
b. Der blev fremlagt et forslag om særlige hjælpere til bestyrelsen omkring opgaver ved
Bogbrugsens indretning m.v. Edna Christensen og Anette B. Andersen er blevet bedt om at
udføre hjælpeopgave, når BogBrugsen indrettes. Ved indretningen af Bogbrugsen som det
nye mødested, så kan tingene fra Det Gl. Mødested anvendes.
8. Valg af revisor
Henny Sivesgaard – revisor kaldes fremover bilagskontrollant. Rettes i vedtægterne
Valgt
9. Evt.
Har I set Bogbrugsen i den begyndende nye form? Går byggeriet efter planen, så er den
muligvis færdig udvendig i begyndelsen af juni. Herefter kan den indvendige renovering
igangsættes maling m.v.
REF.INO.d.14.03.2017

___________________________
Dirigent Ole Nørgaard

