Generalforsamling i Gørding Sogneblad d. 21. februar 2018
Referat
I alt 19 fremmødte til Generalforsamling inkl. redaktion og bestyrelse.
Afbud fra: Ingen

1.

Ordstyrer: Kristine Sørensen

Der kunne konstateres at generalforsamlingen var lovlig indvarslet både via Sogneblad og
mail til foreningerne.

Beretning fra Bestyrelsen (v/ Pernille Plesner Troldborg)
Som formand for Sognebladet er det glædeligt nok engang at kunne konstatere at det går rigtig godt.
Sognebladet lever i bedste velgående. Bladet udkommer fortsat 10 gange om året, og stadigvæk
med god og omhyggelig hjælp fra Håndboldklubben og Spejderne, der sørger for, at vi kun skal
bevæge os ud i postkassen for at hente bladet. Tak til jer – unge og voksne - for det gode stykke
køre- og benarbejde!

Annoncørerne støtter også stadigvæk bladets beståen, og signalerer dermed, at det er et stort gode
for byen, at vi har et fælles blad, hvori alle foreninger, der ønsker det, kan kommunikere. Tak til
annoncørerne og til medlemsforeningerne for at levere stof til bladet. Tekst og billeder.

En stor tak skal også i år lyde til redaktionen, der leverer et utrætteligt og fornemt stykke arbejde med
at sætte bladet op og med at holde soft- og hardwaren opdateret og kørende.
Vores Sogneblad har et professionelt layout vi kan være stolte af.
Tusind tak til jer Karin, Nete, Henrik og Ole.
Tak til Frede, for arbejdet med at holde styr på sideforbruget og sørge for at Sognebladet også kan
læses på offentlige steder her i byen og i Bramming.

Tak til vore revisorer og til Grafisk Trykcenter i Esbjerg for et godt samarbejde.

Sidst, men ikke mindst: Tak til jer to Vagn og Henrik for samarbejdet i bestyrelsen. For jeres iver og
ildhu og store hjælpsomhed.
Hermed slutter min beretning.

Beretning fra Annonceansv. (v/Henrik Pape Vestergaard):
Som sædvanlig vil jeg gerne starte med en rigtig stor TAK til vores annoncører for deres fortsatte
støtte til bladet.
Som regnskabet afslører, så går det udmærket med annonceindtægterne. Vi har lidt naturligt frafald
og heldigvis også en løbende tilgang af nye annoncører.
Der er ikke helt så mange som håbet, der har skiftet til farveannoncer endnu. Men det skulle gerne
komme og forventes på sigt at ville erstattede gamle s/h annoncer.

Annoncepriserne fortsætter med uændrede priser, indtil videre til april 2019. Herefter forventes en lille
stigning på S/H annoncerne.

Beretning fra Redaktionen (v/Henrik Pape Vestergaard)
I 2017 har vi kun haft en enkelt udgave på 32 sider og de fleste "kun" på 24 sider. Og selvom det da
stadig er flot for en by af Gørdings størrelse, så vil vi da gerne have endnu mere med i bladet.
Så brug det endeligt :-)

Vi bringer selvfølgelig også gerne redaktionelt stof, som alle er meget velkommen til at bidrage med og det gælder ikke kun medlemsforeninger. Her er vi især afhængig af gode bidrag til bladet, da vi i
den nuværende redaktion nok er mest fokuseret på opsætningen af bladet. Heldigvis har der i årets
løb været nogle rigtig gode bidrag, så som avisartikler med lokalt islæt og også fra Stafet for Livet.

Vi er en lille redaktion, med 3 der klarer opsætningen af bladet og med Ole som vores faste IT mand.
Det kører rigtig godt, hvor vi er gode til at hjælpe hinanden med at få klaret bladet til tiden.
Men vi er selvfølgelig lidt sårbare, med så lille en redaktion, så sidder der nogen med interesse for at
være med i redaktionen skal man endelig kontakte os.

Vores software er opgraderet til et løbende abonnement hos Adobe. Dette er blevet muligt, da
foreninger nu kan blive registreret/godkendt til at indkøbe software med særlig rabat. Dette er via
hjemmesiden techsoup.dk og kunne måske være relevant for andre lokale foreninger.
Dette har bl.a. GLIF gjort brug af i 2017 - i forbindelse med aftale via Gørding Sogneblad omkring
adgang til Adobe pakken.

Lige de sædvanlige opfordringer fra redaktionen:
Vi vil godt opfordre foreningerne til at indsende deres indlæg samlet (naturligvis inden deadline).
Udvælg gerne en enkelt ansvarlig fra hver forening. Så undgår vi at have opsat en side, som så
pludselig skalændres/tilpasset fordi der kommer mere materiale.

Husk at sende de originale billeder (jpg, min. 2MB) sammen med indlæg. Billeder der er indsat i Word
kan ofte ikke kopieres over i bladet, da kvaliteten så ikke er egnet til tryk.

Sognebladet, annoncepriser og vedtægter er at finde på vores hjemmeside under Gørding.dk.
Det er også fra Gørding.dk vi udelukkende tager til kalenderen i bladet. Vi tager normalt alle
foreningsaktiviteterne med, selvom de ikke er sat til at blive vist på infoskærmene i byen.

Vi har tidligere været ude for, at vi har overset indlæg som var havnet i mailprogrammets spamfilter.
Det beklager vi selvfølgelig! Skriv endelig i mailen, at vi gerne lige må svare tilbage med bekræftelse på
modtagelsen, hvis dette ønskes.
Til orientering, så modtager vi desværre dagligt mellem 1-10 spam mails....

Fortsat tak til alle foreninger for Jeres støtte til bladet, det er jo Jeres indlæg der gør bladet værd at
læse.

Der skal fra mig også lyde en rigtig stor tak til Karin, Nete og Ole for den store hjælp med bladet.

Mange tak til Pernille og Vagn for deres arbejde i bestyrelsen.

Beretningerne blev taget til efterretning

3.

Regnskab og budget

Forslag fra generalforsamling 2017, om at medtage post i regnskab så der er sat beløb at til at køre
bladfremstilling via ekstern firma er medtaget.
Regnskab gennemgået af Vagn Pedersen og godkendt.
Budget for 2018 blev fremlagt og taget til efterretning.

4.

Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring, så prisen for medlemsforeningerne nedsættes ved
sideantal over 10/år:
§ 2. Alle foreninger/institutioner med direkte tilknytning til Gørding Sogn kan optages som medlemmer af
Gørding Sogneblad mod at overholde vedtægterne og betale kontingent på p.t. 185 kr./side 1-10 og 100 kr. pr.
side derover. Politiske foreninger kan ikke optages.

Vedtaget af alle uden afstemning.

GLIF forslag om evt. vedtægtsændring diskuteret og trukket.

Sidefordeling:
Foreninger der ønsker at afgive/ændre sider:
GLIF ønsker at afgive 9 sider
Spejderne ønsker 5 ekstra sider
Lindegården ønsker 4 ekstra sider

Fordeling vedtaget.

Nye foreninger der søger om optagelse: Ingen

Der blev konstateret fejl i den udsendte sidefordeling i forhold til den fordeling der blev vedtaget på
generalforsamlingen sidste år. Opdateret fordeling kan ses på Gørding.dk - Sogneblad

5.

Valg til bestyrelse

Genvalg til Pernille Plesner Troldborg

Vagn Pedersen genopstiller ikke.
Valg af ny kasser: Emil Pape Vestergaard

6.

Valg af suppleanter

Genvalg til Ernst Jensen
Genvalg til Erik Jørgensen

7.

Valg af revisor

Susanne Dahl Nielsen genopstiller ikke.
Valg af ny revisor: Nora Olesen

8.

Valg af sidetæller

Udgår. Funktionen er ikke en del af Sognebladets vedtægter og varetages fremover af redaktionen.
Der vil komme sideopgørelse på Gørding.dk/Sogneblad 1-2 gange om året.

9.

Evt.

Erkendelse til Vagn og Frede for deres arbejde for Gørding Sogneblad.

Præsentation af ny kasser - Emil Pape Vestergaard. Vagn Pedersen fremhævede betydningen af, at
det frivillige arbejde som kasserer vil give et stort plus på CV'et ved jobsøgning.

Husk at, Sognebladet har 25 års stiftende jubilæum i år, med stiftelse den 9. december 1993.

