Generalforsamling HMB d. 15. Marts 2016
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Anders Riiber Høj
2. Beretning om foreningens virksomhed
Der er mange succesfulde arrangementer med Kunstens dag, fællesspisning, debatforum,
fællessang, fastelavn, vinsmagning mv.
I 2017 holder vi 100 års jubilæum, som vil blive fejret i forb. Med Kunstens Dag.
Formanden takker af og siger tak for det store arbejde i udvalgene.
a. Beretning fra lokaludvalget
Anders Riiber Høj takker for indsatsen blandt de aktive medlemmer. Det store arbejde har være
vedtagelse af den nye lokalplan, der er offentliggjort i dag. Foreningen har fået medhold i to sager
om brinksikring. Der er ved at blive etableret cykelparkering ved stationen, som er blevet til i
samarbejde med kommunen. Kommunen kigger på at reducere mængden af skilte langs det
fredede stengærde. Hareskov Børnehus vil blive bygget om. HMB vil have fokus på gennemførelse
af byggeriet. HMB har støttet den nye kunsttofbane. Der er fokus på belysningen ift. Nabogener.
HMB arbejder for at bevare udhuset på stationsvej til almennyttigt formål. DN oplyser at der er en
pulje hos DN. DN og HMB har fået stadfæstet at der skal være adgang til fredet udsigtspunkt på
den grund hvor danske pavillonen har ligget.
b. Beretning fra aktivitetsudvalget
Antallet af aktiviteter er dækkende for HMBs behov. Ift. Jubilæumsåret er der behov for kræfter
og ideer til hvad der skal foregå. Forslag om inddragelse af skolen og den aktuelle udstilling.
Der er for få, der kommer til debatforum og der er ikke planlagt flere debatforum.
c. Litteraturgruppen
Litteraturgruppen har 1 års jubilæum og der er 9 medlemmer
d. Søgruppen
Der holder 4 mødes om året med 17 medlemmer. Der er udviklet en vision og en
forretningsorden. Der arbejdes på en vejledning til søejere og på at kortlægge offentlige stier
omkring søerne.
Beretningen er vedtaget
3. Regnskab
Kasseren redegjorde for regnskab og budget.
HMB vil gøre mere for at øge medlemstallet, der er dalende.
Regnskabet er godkendt
4. Bestyrelsen indstiller at kontingentet for 2017 sættes til 200 kr og at det for 2016 er 150 kr.
Dette blev vedtaget. Budgettet blev vedtaget.
5. Indkomne forslag
Der er ikke indkomne forslag
6. Erik Rasmussen genopstiller ikke som formand. Leise Marud blev valgt som formand.
Der er 4 ledige pladser i bestyrelsen. Lisbeth Abrahamsen, Annie Klug, Ib Knudsen og Erik
Rasmussen blev valgt.

Marianne Jørgensen blev valgt som revisor

