Referat af generalforsamling i Morild borgerforening d. 7/6-2017
Formand Martin Christensen beretter:
At der dagsdato er 80 medlemmer af borgerforeningen.
Der var en lille tilslutningen til Sankt Hans fest grundet vejrforhold 2016.
Da der ikke var nok tilmeldte til sommerfesten, var det nødvendigt at aflyse den i 2016
Der var i efteråret 2016 kursus i hjertestarter, der var 11 tilmeldte plus medarbejdere fra Nordisk
Træhus.
Dameaftener er fortsat hver anden onsdag – dameaften fortsætter i 2017.
Der blev igen i 2016 lavet juledekorationer til byens ældre borgere.
i december 2016 blev der afholdt koncert i Morild Kirke, med Centropa, hvor Borgerforeningen var
vært med Glögg og æbleskiver i våbenhuset.
Til julefrokosten i december 2016, var der 30 tilmeldte.
Borgerforeningen havde 2 arrangementer, henholdsvis til Hjørring Bowlingcenter og Tylstrup kro,
hvor borgerforeningen var vært ved en enkelt øl eller vin.
Hjørring kommune har bevilliget DKK 9.000,- til vedligeholdelse af carport og indkøb af havestole
til legepladsen.
Angående nedrivningen af Klarupvej 235 har Borgerforeningen fået oplyst at det har første
prioritet til nedrivning.
Foreningen har fået foræret 70 stole og 10 borde til anvendelse ved arrangementer i
Borgerforeningen. ALLE der vil låne borde og stole til arrangementer SKAL give et symbolsk beløb
på: DKK 10,- pr. bord og DKK 5,- pr. stol.
Borde og stole skal afleveres i samme stand, som de er lånt.
Man bliver erstatningsansvarlig, hvis der opstår skader på borde/stole.
Flagvognen flyttes til Rævmosevej.
Flagstængerne kan lånes af alle, for et symbolsk beløb på DKK 10,-.
Betalingen af flagstængerne SKAL foreligge når, flagstængerne hentes.
Når der holdes arrangementer i kirken, vil Borgerforeningen sætte flag op uden betaling.

Forhenværende Kassér, Bente Jensen, fremlagde sidste års regnskab, som var med et positivt
overskud.
Kontingentet er fortsat DKK 100,- pr. par og DKK 50,- for enlige.

Bente Jensen udtræder som kassér af Borgerforeningen – Åse Jensen overtager pladsen som
Borgerforeningens kassér.
Henriette L. Hjortshøj og Annette Christensen vil indtræde i bestyrelsen.
Første suppleant er Birte Christensen og anden suppleant er Thomas Jepsen.
Revisor er fortsat Stig N. Kristensen og revisor suppleant er Pernille L. Hjortshøj.
Der er forslag om flytning af flagstænger fra Morildvej til Rævmosevej.
Der er forslag om udlejning af borde og stole – hvor der gives et symbolsk beløb af lån af dette.
Forslag til Morildfesten er at denne bliver holdt som den ”gamle Morildfest” gjorde førhen – dette
arbejdes der videre på, mere info følger først i august, men dato er fastsat til 9. september 2017
på Rævmosevej 4 i garagen. Morildfest: Hver deltager skal give et symbolsk beløb til toiletvogn.
Alle deltager skal selv tage service, drikkevarer og mad med til aftenen. Der er grill til rådighed.
D. 13 juni konstitueres Borgerforeningen.
Tirsdag d. 5. december kl. 19:00 giver Hjørring Kammerkor koncert i Morild kirke.

Kontingentet indbetales til: 7428 – 1025408 Nordjyske Bank
Kan også indbetales til Åse Jensen, Plumbergvej 5, 9830 Tårs privat.

