Generalforsamling i BØF den 29-04-14
Ad. 01.
Hans Ørsted og Preben dagsorden godkendt. Foreningen har 80 medlemmer, 14 var fremmødt
Ad. 02.
2 af foreningens medlemmer er døde siden sidste generalforsamling.
Det har været et meget travlt år i foreningen Solveig gennemgik arrangementerne fra de udsendte
aktivitets kalendere, arrangementerne var igen godt besøgte, enkelte måtte dog aflyser pga.
manglende tilslutning. Den vilde flora i Randers skal udbygges derfor har BØF indledt et
samarbejde omkring tilplantning af to kummer. BØF har en stor berøringsflade med de andre
foreninger i Randers det kræver også meget tid, det er dog nødvendig pga. den indflydelse som det
medføre. Der bliver igen afholdt ØKO marked i Helligåndshuset den 30-08-14
Beretningen blev godkendt
Ad. 03.
Lene orienterede om samarbejdet med Martin fra Randers Kommune omkring tilblivelse af de 4
kummer som pt. står ved Naturcenteret. 2 kummer skal tilplantes med vilde blomster som fundet i
nærområdet, samt 2 kummer med indkøbte blomster. Hvis resultatet med de vilde blomster bliver
godt, skal de 2 kummer udsættes et sted inde i byen. Erik vil hjælpe med at finde de vilde blomster.
Opfordring fra Dorte til at flere kan deltage.
Ad. 04.
Regnskabet blev fremlagt med et underskud på kr. 11742,75 og en balance på kr. 37509,86
Der har været problemer med regnskabsprogrammet, der nedsættes en arbejdsgruppe som skal se på
et nyt program. Programmet skal efterfølgende godkendes af bestyrelsen.
Med de bemærkninger godkendes regnskabet.
Ad. 05
Ingen.
Ad. 06
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
Forslaget godkendt.
Ad. 07
Bestyrelsesmedlem
Lene og Preben. 2 år
Margit. 1 år
Suppleanter
Dorte og Berit
Revision
Birte
Ad. 08
Bestyrelsen kan nedsætte en arbejdsgruppe til et samarbejde med NOHA.
Efter generalforsamlingen kom Kirsten Skjøde med et foredrag omkring økologiske
velfærdsdelikatesse grise og grønsager som Kirsten avler på sin gård ved Hjorthede.
Referat Preben

