Generalforsamling i Røgen Forsamlingshus onsdag den 7. marts 2018 kl. 19.30
Der var ca. 30 medlemmer til stede til Generalforsamlingen.

Dagsorden jf. vedtægter:
1. Valg af dirigent
valgt blev Bent Drevald. Han konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
2. Valg af referent
sekretæren for bestyrelsen tog tjansen – som sædvanlig og med største fornøjelse.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Allan – formanden - fremlagde beretningen.
Spørgsmål til beretningen.:
Legepladsen skal den nedlægges og området overdrages til kommunen eller hvem vil tage over og
være med til at vedligeholde legepladsen.
De nye i byen skal have en mulighed for at komme med bud på hvad pladsen skal bruges til.
Robert har været ”formand” for legepladsen i de seneste 12 år. Han har i de forgangne år søgt at
få hvervet nye medlemmer, uden resultat. Bliver den brugt?
Forslag: Inviter børnefamilier til møde om hvad vi gør med Legepladsen fremover. Lav
arrangement på Legepladsen.
Er det et børnefamilie anliggende eller er det en fællesopgave for byen?
Der laves en plan for græsklipningen i sommeren 2018.
Beretningen blev godkendt
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår
Sekretæren fremlagde regnskabet, da Frede Hansen, Forsamlingshuset kassere ikke var til stede.
Der var spørgsmål til Ikaros-projektet. Forsamlingshusets konto er blevet brugt til Ikaros-projektet,
men når 2018 er afsluttet går ”kontoen” for Ikaros-projektet i 0,00 kr.
Regnskabet blev godkendt.
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag fra medlemmer. Et enkelt forslag fra formanden.
Idédebat: Formanden fremlagde nogle pointer til en idédebat. Forstil dig Røgen i år 2030.
Vi blev enige om at drøfte under punktet Eventuelt, da der var ønske om at få valget overstået.
Medlemmer af huset er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen med gode idéer.
Bestyrelsen skal få lavet en liste over de forskellige opgaver som skal løses af andre end
bestyrelsen og få den gjort kendt for alle.
6. Valg til bestyrelsen (jvf. § 7)
På valg: Jesper Gregersen, Robert Dalby og Hanne Grønlund Kristiansen
Jesper vil godt opstille men var villig til at overlade pladsen til nye og yngre kræfter, men var villig
til at fortsætte arbejdet med koncerterne. Robert havde samme ønske, men ville under alle
omstændigheder slippe arbejdet med Legepladsen. Hanne synes ikke at være helt færdig med
bestyrelsesarbejdet men kunne godt se idéen med nye og yngre kræfter.
Dirigenten tog en runde.
Følgende nye opstiller som kandidater: Christine Steffensen, Jane Sørensen, Lone Christensen.

Endnu en runde.
Da Hanne Grønlund fastholdt sit kandidatur trak Lone sit.
Der var ingen afstemning.
Hanne Grønlund er genvalgt.
Christine Steffensen og Jane Sørensen er valgt.
Jesper og Robert træder ud af bestyrelsen.
Jesper Gregersen fortsætter som koncertarrangør.
Robert Dalby fortsætter med tilknytning til huset men der skal findes en anden til Legepladsen.
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
På valg: Svend Rasmussen
Følgende opstiller: Svend Rasmussen har meldt sit kandidatur. (Svend var ikke tilstede men havde
givet formanden sit tilsagn)
Svend Rasmussen blev genvalgt.
8. Valg af kritisk revisor
på valg: Gunna Drachmann er på valg. Gunna var villig til genvalg. (Gunna var ikke tilstede men
havde givet tilsagn)
Genvalg til Gunna Drachmann.
9. Valg af landsbyrådsrepræsentant til Favrskov Kommunes Landsbyråd
Rie Grotkjær er på valg. Var villig til at tage én periode til, men det krævede at der blev valgt en ny
og yngre repræsentant som suppleant. En som allerede nu var villigt til at indgå i arbejdet.
Rie blev genvalg.
10. Valg af suppleant for landsbyrådsrepræsentant
Bent Drevald blev valgt.
11. Eventuelt
Debatoplæg blev drøftet under punktet her. Der var gode diskussioner rundt ved bordene mens
kaffe og kringlen blev indtaget.
Emnet: Røgen 2030
Nedenstående er et udpluk af de idéer der kom på bordet under idédebatten.
- Børnefamilier til byen. Børnehus hvor vi kan få passet børnene (0-6 årige)
- Forsamlingshuset skal hedde FÆLLES HUSET – vores alles hus. Et hus som skal rumme alt. F.eks.
:Bogcafé, Strikkeklub, Gymnastikhold, Spisning en gang eller to om ugen for de der har lyst. Og
meget andet. Den enkelte ejendom skal have tinglyst ejerskab af FÆLLES HUSET på skødet.
- ”Oldekolle” i Byen. – Vi skal satse på noget boligvenligt til alderdommen.
Trafikregulering i byen. Fælles parkeringsplads i udkanten af byen – fælles biler. Grønne oaser på
de nuværende veje – som selvfølgelig skal lukkes for trafik.
- HVAD ER RØGENS NERVE: vi kommer hinanden ve, vi hjælper hinanden, en fest i byen involverer
alle.
- FÅ FORTALT DEN GODE HISTORIE OM BYEN. Værdier skaber fællesskab.
- Hvor stor skal byen være. Skal vi udbygge? Skal vi lige Farre by? Skal vi fastholde vores
nuværende værdier? Hvordan fastholder vi den gode historie?
Formanden takkede dirigenten. Kaffen blev drukket færdig og kringlen spist.
Godnat og tak for i aften.

