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Referat fra generalforsamling den 3. marts 2019
Dagsorden
1. Valg af dirigent (og referent)
o Referent - Mette Toftelund Larsen
o Dirigent – Preben Jørgensen
2. Bestyrelsens årsberetning – ved næstformand Rasmus
o Rasmus aflægger beretning – men der er ikke sket så meget siden oktober 2018,
hvor sidste generalforsamling blev afholdt.
o Vi er blevet tildelt 13500 kr. til AV-udstyr fra Landbyklynge puljen – Tak til de
fremmødte den 11. november som hjalp os med at få pengene hjem. Der vil blive
købt lærred, fremviser og højtalere til benyttelse af ungdomsklubben og til diverse
arrangementer i forsamlingshuset fremover.
o Vi ser frem til at få betalt det sidste af gælden på vores fibernet-regning, så dette
kan genåbnes i april/maj 2019.
o Der arbejdes på en renovering af gulvet i den store sal, da det er meget slidt og
bliver svære og svære at holde rent.
3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse – ved kasserer Mette
Regnskabet der fremlægges, er dækkende for 1. oktober 2018 - 31. december 2018, da
regnskabsåret overgår til at følge kalenderåret som besluttet på foregående
generalforsamling.
Regnskabet er gennemgået og godkendt af medlemmer samt godkendt og underskrevet af
revisorer Marianne Jørgensen og Jørgen Norby.

4. Fastsættelse af kontingent – udgår ( Det fastholdes på 150kr)
5. Fastsættelse af bestyrelsens rådighedsbeløb ved større enkeltstående investeringer.
o Intentionen er, at sikre medlemmernes indflydelse ved større investeringer.
Bestyrelsen foreslår at investeringer der overskrider 20.000,- og som ikke er
afgørende for foreningens drift eller indgår i budgettet, skal bringes frem til
beslutning på ekstraordinær generalforsamling.
Dette vedtages enstemmigt af medlemmerne.
6. Behandling af indkomne forslag
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o Bestyrelsen ønsker at fastholde ét medlemskab pr. husstand – Ved sidste
generalforsamling lovede bestyrelsen at drøfte dette og eventuelt komme med nyt
forslag i marts 2019. Bestyrelsen har besluttet at fastholde ét medlemskab pr.
hustand.
Forslaget vedtages.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
o – udgår
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
o – udgår
9. Valg af 2 revisorer
o – udgår
10. Valg af 2 revisorsuppleanter
o – udgår
11. Eventuelt.
o Intet.

