Referat ekstraordinær generalforsamling
Foreningen Gestelev Forsamlingshus 15.11.17

På dagsordenen:
1. Godkendelse og eventuel forklaring på regnskab
2. Drøftelse af indsendt forslag samt afstemning
3. På baggrund af usikkerhed om betalt medlemskab eventuelt ny afstemning om
bestyrelsesmedlemmerne (Brian, Mette, Rasmus, Anders, Marianne, Allan). Hvis
medlemmer ønsker det.
4. Eventuelt
Velkomst ved Heidi.
Der blev ikke valgt dirigent, men Dorthe fungerede som ordstyrer
Ad. 1.
Regnskabet kunne ikke godkendes på den ordinære generalforsamling, idet revisorerne ikke
havde mulighed for at nå en revision inden for tidsrammen. Mia gennemgik det reviderede
regnskab, dette kunne stadig ikke godkendes, idet der fortsat manglede den sidste
sammenfattende opstilling. Alle var klare over og tilkendegav, at det ikke var regnskabet, der
var utilfredsstillende. Der var fuld opbakning til kasserens arbejde. Marianne, Palleshave tilbød
hjælp til at få regnskabet sat korrekt op.
Det nyt opsatte regnskab fremsendes på mail til medlemmerne til godkendelse. Der indkaldes
samtidig til ny ekstraordinær generalforsamling.
Ad. 2
Der var fra 2 medlemmer indsendt forslag:
1. Forslag om fast dato for generalforsamlingen. Der foreslås 1. fredag i oktober, med
fællesspisning
Forslag om fællesspisning 1. fredag i oktober frafaldes, idet det ikke er teknisk muligt at have
regnskabet klart denne dato. Der var generel interesse i en fast fredag, bestyrelsen kommer
med forslag.
2. Forslag om ændringer af §§ 1 og 2
Baggrunden for forslaget er, at indarbejde beboerforeningen i forsamlingshusforeningen,
således, at aktiviteterne omkring den gamle beboerforening fastholdes.
Nuværende § 1: Foreningens navn er Gestelev Forsamlingshus. Dens hjemsted er
Gestelev.
Nuværende § 2: Foreningen har til formål at drive forsamlingshus i Gestelev. Formålet
er at stille lokaler til rådighed for foreningsaktiviteter, idrætsaktiviteter,
undervisningsaktiviteter, kulturelle formål og private selskaber.
Forslag til ny § 1:
Foreningens navn er Gestelev Forsamlingshus og Beboerforening.
Forslag til ny § 2:

Foreningens formål er at drive forsamlingshus i Gestelev, til brug for forenings- idrætsundervisnings-, og kulturelle formål, herunder også udlejning til private selskaber.
Herudover er det foreningens formål at understøtte lokale aktiviteter, som bidrager til
at fremme fællesskab i Gestelev.
Debat omkring CVR-numre i forhold til beboeraktiviteter, det er ikke nødvendigt som
”beboerforening”.
De nye forslag bør indarbejdes i nye samlede vedtægter.
Ordene aktivitetsudvalg vs. Beboerråd, beboerforening blev debatteret.
Der stemmes om §§ hver for sig.
§ 1: 10 stemte for, 1 mod, 1 hverken for eller imod, 4 undlod at stemme
§ 2: 16 stemte for
Vedtægtsændringerne er derfor vedtaget og skal skrives ind i vedtægterne, med bemærkning
om § nr. og dato for ændringerne
3. Forslag om, at der skal være fastlagt mindst 4 beboerdage, som forbeholdes aktiviteter
for byen, afholdt af byens borgere.
Beboerdage skal være i weekender. Herudover bør der være mulighed for
omkostningsfri afholdelse af andre beboerarrangementer i hverdage.
Forslag om 4 dage til fastlagte beboerdage, byens borgere skal stå for arrangementerne. Der
tænkes ikke på hele weekender, men kun enkeltdage.
Den primære begrundelse for at sikre datoer, er mulighed for arrangementer. Det gælder dog,
at det ikke, lægges som krav til bestyrelsen, at denne skal stå for arrangementerne.
Det er væsentligt, at der er et aktivitetsudvalg – af medlemmer udenfor bestyrelsen - så der er
arbejdskraft til fester o.lign. En fra bestyrelsen bør være tovholder, således, at der bliver et
samlet overblik.
Det er vigtigt at der laves et årshjul, således at der dannes et overblik over muligheder. Der
skal tages hensyn til indtjening, Heidi arbejder for at skaffe penge til forsamlingshuset.
Forslag om at skaffe lidt overskud ved arrangementer til dækning af lys og varme.
16 tilkendegav, at bestyrelsen arbejder videre med forslaget.
Ad. 3
Fra stemmeoptælleren ved generalforsamlingen blev det præciseret, at trods uberettigede
stemmer, kunne det ikke ændre resultatet af valget. Derfor blev valget godkendt, trods de
ugyldige stemmer.
Flere har siden meldt sig ind, medlemstallet er pt 39
Ad 4.
Eventuelt
Almindelig småsnak om Lions’ og deres tilstedeværelse i forsamlingshuset.

