Referat af generalforsamlingen den 4. februar 2017.

Formand Helle bød velkommen til årets generalforsamling.
1. valg af dirigent.
. Jenny Hviid blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning
. Helle fremlagde beretningen, som blev godkendt af generalforsamlingen.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
. Birte fremlagde regnskabet for 2016. godkendt af generalforsamlingen.
4. Fastsættelse af kontingent.
.kontingentet blev fastsat til 100. kroner
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
.på valg Helle Thorhauge – genvalgt
.på valg Birte Pedersen – genvalgt
. på valg Mona Kjær - ønskede ikke at genopstille, Lone Svendsen valgt
.valg af suppleanter
.Ingrid Plejdrup og Hanne Hansen blev genvalgt.
6. Valg af bilagskontrollant
. på valg Hanne Vestergaard, modtog genvalg
. valg af bilagskontrollant suppleant
.på valg Susanne Kold, modtog genvalg
7. Behandling af indkommende forslag
.Pilefestival på Bratskov
– alle fremmødte medlemmer (28) ønskede også en pilefestivalen i 2017.
.forslag til at der nedsættes en arbejdsgruppe
- Tovholder - Annelise Pedersbæk
- arbejdsgruppe – Birte Pedersen, Irene Sander, Ingrid Plejdrup og Hanne Hansen
- ”hjælpende hænder” der blev givet tilsagn fra Ruth, Bente, Marianne, Ketty, Helle T og øvrige
medlemmer spørges når vi nærmer os festivalen.
- Pilen dag den 6. maj
- forslag til Åbent hus på skolen denne dag
- flet på torvet i Blokhus
- Helle og Annelise har forespurgt om der er arrangementer på torvet i Brovst og Fjerritslev, det var
der ikke pga. konfirmationer.
-forslag at der søges 1000. kroner til en underviser, hos Pileforeningen.

8. Eventuelt
- Hjemmesiden – en afløser for Mona Kjær på hjemmesiden.
Susanne Kold tilbød sig, og fik tilbudt en ”prøvetime” hos Mona.
-forslag – Erik fra Skovsgaard hotel
Flette week-end i Tranum 15., 16. og 17. september
Steen Madsen kursus i Skovsgaard den 28. og 29. oktober.
FB siden – billeder af jeres pileflet, modtages med kyshånd
Mona fik overrakt en buket blomster som tak for hendes store arrangement i bestyrelsen
Helle fik også overrakt en buket blomster, som tak for hende og Peters tid som tovholder på pilefestivalen
En lille blomst til Hanne Vestergaard som tak for bilagskontrollant
En lille blomst til Annelise som tak for undervisning i bark
En lille blomst til Jenny, som tak for at være dirigent
En stor tak til Ingrid, for hjemmebagte kager
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Besyrelsen er flg.
Formand – Helle Thorhauge
Næstformand - Irene Sander
Kasserer – Birte Pedersen
Sekretær – Annelise Pedersbæk
Menig medlem – Lone Svendsen
Suppleant – Ingrid Plejdrup og Hanne Hansen
Hjemmesiden – Susanne Kold ?????????????
Ref. Hanne Hansen

