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1. Valg af dirigent
Dirigent blev Sten Reinholdt.
Han konstaterer, at der er rettidigt indkaldt, også i skivefolkeblad.

2. Formandens beretning
Se bilag.

3. Revideret regnskab.
Se bilag.
Øvrige bemærkninger: Vi har haft kursus med Historicum (syning) og så er pengene for solgte kalendere først gået ind i år. Færchfonden, Salling bank, Spar nord, den jyske sparekasses støttefond m.m. har støttet jubilæum tilsammen med 31.000 kr, så det går nogenlunde lige op. Der er 236 medlemmer i Spøttrup Borgs venner.
Godkendelse af regnskabet ved håndsoprækning. Regnskabet er godkendt.

4. Forslag
Indkommet forslag fra Erik Møller; Da formanden i Spøttrup Borgs Venner har udgifter til kørsel og telefon mm. Vil jeg stille det forslag til generalforsamlingen at: formanden får et vederlag i form af kørepenge til et beløb af 500,00 kr. om måneden.

Dette forslag blev diskuteret. Vi skal undgå, at der bliver tale om egentlig løn, man kan få kørselsgodtgørelse, men det er kun for antal kørte km. Der var bred enighed om, at der også var andre i foreningen, der kører meget såsom sy-holdet og at det derfor var mere hensigtsmæssigt, at det var en pulje, der kunne komme alle til gode ved ekstraordinere udgifter (særkørsler eksempelvis). Hvilket også har været praksis i flere år.

Leo Nielsen har et ændringsforslag; Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Herunder regler for refusion af afholdte udgifter til bestyrelsen i forbindelse med kørsel, telefon med mere. I særlige tilfælde behandler bestyrelsen ansøgninger fra de enkelte medlemmer, når disse på foreningens vegne har afholdt udgifter til relevante aktiviteter, som er i foreningens interesse.
Dette vil blive taget med i bestyrelsens forretningsorden. Udgifter m.m. kunne f.eks. være frokost.

Afstemning for begge forslag:
Eriks forslag. En stemme for. Forslaget er nedstemt.
Leos forslag. 2 stemmer imod, 7 blanke, overvejende stemmer for forslaget. Forslaget er vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Lars og Vibeke genopstiller ikke. Jakob Faurholt foreslår Søren Westh Asmussen. Irene foreslår Stella Bak Faurholt. Kasper foreslår Angelica Nielsen. Søren foreslår Anni Gori. Erik Møller vil også gerne stille op.

Stemmetællere: Elly, Hanne og Vibeke er foreslået og vedtaget.
Stella Bak Faurholt og Søren Westh Asmussen er valgt til bestyrelsen.
Erik Møller og Anni Gori er valgt som bestyrelsessuppleanter.

6. Valg af revisor og revisorsuppleanter
Til revisor blev Elly Madsen genvalgt.
Til revisorsuppleant blev Arne Præstegaard genvalgt.

7. Eventuelt
Under evt. kom forskellige folk med bemærkninger og indslag.

Vi føler, at historisk marked udnytter vennerne og drabanter, de låner alt og vi skal selv betale maden lørdag aften. Markedet giver underskud, men der bliver historisk marked i år, siger Sam Wullum.

Gruppesystemet fungerer ikke. Hvis du ikke er med i nogle grupper, så får du ikke information om de forskellige arrangementer. Den nye bestyrelse skal overveje dette system.

Julemarked manglede julestemning, men det har ikke noget med vennerne at gøre. Der var Bustrup og Sevel bager, men de henviser til borgcafen, hvis man vil sidde varmt. Der er plads til forbedring siger Sam Wullum

Sam Wullum takker for det arbejde, som vi har lavet på borgen. Forsikring spørgsmålet er noget generelt med kommunen, men vi afventer stadig svar. Borgen har sikkert en forsikring, der dækker. Indkørsel til borgen bliver åbnet ved at en sten fjernes ved bommen, så vi kan køre udenom. Der er 75 års jubilæum for borgen. Der forventes 7-800 aktører til Bispens Marked. Der bliver bilshow foran borg/hallerne i foråret. Bo Jaque er projektansat indtil juni 2017. Aktive medlemmer kan godt komme gratis ind til særarrangementer, passive kun normalt. Der er gratis adgang til parken for alle.

Brødrene Madsen vil lave filmoptagelser på borgen d. 25-26. februar. De mangler middelalderfolk.

Der mangler smedeværktøj til lærlingen.

Gruppeformændene vil gerne have referat fra bestyrelsesmøderne.

Østergård håber, at der er nogle flere, der gerne vil bakke op om marked og skuespil d. 17, 18 og 19 juni.

Til den nye bestyrelse. Hold den gode kontakt med medlemmer evt. med facebook.

Sørg for at holde hjemmesiden opdateret.
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Kommer snart…

