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Referat fra ordinær generalforsamling 

 

Dato: Fredag den 2. november kl. 17.00 

Referenter: Mette og Anders 

 

 

1. Valg af referent og dirigent 

Mette Toftelund Larsen og Anders Tang Kjærved valgt til referenter. Preben Jørgensen 

blev foreslået som dirigent – valg accepteret. Generalforsamlingen er varslet i 

overensstemmelse med vedtægterne og dermed lovlig. 

 

2. Årsberetning aflægges til godkendelse 

Det har været et specielt år i vores lille forening. Men absolut også et udfordrende år. 

 

Som I ved, kunne regnskabet ikke godkendes på generalforsamlingen i oktober 2017, 

og der blev derfor afholdt ekstraordinær generalforsamling i november. Da kunne 

regnskabet heller ikke godkendes. 

 

Som I også ved, så skete der en pludselig udskiftning i bestyrelsen, da Mia og Brian 

flyttede fra byen.  

Det var ikke uden udfordringer. Brian var som bekendt udlejer, og Mia kasserer.  

Særligt funktionen som kasserer er et stort arbejde at aflevere. Vi havde dog ikke 

drømt om det arbejde der fulgte, og jeg må bøje mig for den kæmpe indsats som Mette 

og vores revisor Marianne har gjort for at udrede regnskabet.  

 

Til trods for indsatsen, nåede vi ikke i land med et godkendt regnskab for regnskabsåret 

2016/17, selvom vi også fik stor hjælp af Ole, for på den måde at kunne gennemskue 

regnskabets sammenhæng. Ole var som bekendt kasserer gennem mange år.  

 

Men noget godt kom der ud af det: Det gjorde plads for suppleanterne Marianne og 

Allan. Den udskiftning har været et stort aktiv for vores forsamlingshus. Særligt skal 

jeg fremhæve Mariannes indsats som udlejer og hendes store indsats med at holde 

huset rent og pænt. Det har sparet os for mange penge.  

 

Det har været et interessant år i foreningen. Men også et svært år. Økonomien har fyldt 

meget, fordi der ingen var. Der var altså i udgangspunktet ingen penge at arbejde og 

holde hus med. Så vi har krydset fingrene for at der ikke ville blive behov for store 

udskrivninger, og samtidig erkendt, at året ville være vellykket, hvis vi blot kunne lave 

et lille overskud, da mængden af regninger der hængte fra sidste periode desværre var 

mange.  

Vi har blot kunnet håbe på, at antallet af udlejninger ville stige, så vi på den måde 

kunne få økonomi at arbejde med. Det er heldigvis lykkes, uden at gå helt på 

kompromis med vores fælles ønske om at bruge huset mange gange årligt for 

foreningens medlemmer. Men det betyder, at vi skal gøre så meget som muligt selv for 

at holde udgifterne nede. Det er lykkes rimeligt godt og udgifterne til eksterne 

håndværkere har været minimale. Men det kan selvfølgelig også kun lade sig gøre, når 

I bakker op, og hjælper der hvor I kan.  

 

Et godt eksempel på det, var indsamlingen til at realisere den hjertestarter som Rasmus 

havde skaffet. Det gik ganske hurtigt med at samle pengene sammen, og med at få den 

hængt op. Det virker, når vi gør tingene sammen. Og det gør vi. Så tak for det. 

 

Et gennemgående ønske for os i den ny bestyrelse, har været at skabe transparens i 

vores arbejde. Jeg håber I oplever at være velorienteret om hvad der foregår i huset, 

gennem løbende orienteringsmails til jer medlemmer, opdateringer og invitationer via 
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Facebook, omdelte flyers og måske kigger I engang imellem forbi på den nye 

hjemmeside, vi håber kan blive et logisk omdrejningspunkt for vores fælles hus. Den 

kommer forhåbentligt også til at give en bedre eksponering af huset, med flere 

udlejninger til følge.  

Det er også på hjemmesiden at I finder alle referater, mødedatoer mv, ligesom det er 

her vi samler en oversigt over aktiviteter i huset.  

 

For der har faktisk været mange aktiviteter, fx: fællesspisninger, Infomøde, Fastelavn, 

Temafest, Arbejdsdag, Vinsmagning, Hjertestarterdag, Fællesspisning. Og der kommer 

flere. Fx klubaften. Og temafest igen til foråret.  

 

Vi oplever, at der generelt er en voksende opbakning til huset, og at der et ønske om at 

huset skal være vores fælles hus, som vi er sammen om at gøre så godt som muligt. En 

af de indsatser som vi glæder os til at komme videre med, er at indrette 1. salen til 

byens unge borgere.  

 

Vore tidligere lejere af 1.salen, Lions, har opløst sig selv på Midtfyn, og har efterladt os 

med alle tiders mulighed for at skabe plads til den nye generation af gestelevboere. Det 

bliver godt. 

 

Da vi holdt fællesmøde i maj kom vores unger med mange gode bud på hvad rummet 

skal indeholde, og en arbejdsgruppe arbejder nu videre med de gode ideer.  

Forhåbentlig kan det blive endnu bedre, hvis vi er heldige at blive tilgodeset med en 

pose penge. Vi har søgt 17500kr til AV-udstyr i landsbyklyngens pulje, som uddeles den 

11. november kl 14 på Espe Skole. De fremmødte borgere vælger hvordan pengene 

skal fordeles. Jeg håber vi ses der. 

 

 

3. Revideret regnskab aflægges til godkendelse 

Regnskabet er fremlagt og gennemgået. Det har været muligt at skabe et lille overskud 

på 11.107,17 kr. trods en del store udgifter fra oktober 2017 til marts 2018. Efter 

marts 2018, hvor den nuværende bestyrelse overtog regnskabet, er det forsøgt at 

holde udgifterne på et minimum.  

 

Det går godt med udlejningerne. Ungdomsfesterne indbringer en stor del af 

udlejningssummen, men fremadrettet skal der være opmærksomhed på at det også er 

fester der slider meget på huset og derved øger udgifterne til vedligehold.  

 

Det er desværre ikke muligt at sammenligne med året tidligere da dette regnskab ikke 

findes, da det er slettet af den tidligere kassere.  

 

Kommentar fra medlem: Der er næsegrus beundring for det arbejde der har været med 

at frembringe et regnskab for 2017/2018 ud fra det der blev overdraget i marts 2018 

fra tidligere bestyrelse. Stor tak til kasser samt Marianne Jørgensen og Ole Møller, der 

har hjulpet med dette. 

 

 

 

 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

o Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastsættes til 150 kr. pr. medlemskab. Det 

øgede kontingent begrundes i drift af hjertestarter, som drives i regi af 

forsamlingshuset.  

 

Forslaget blev drøftet og vedtaget. Kontingent på 150 kr. opkræves i marts 

2019. 
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5. Forslag 

o Bestyrelsen har udarbejdet forslag til nye vedtægter for Gestelev 

Forsamlingshus. På generalforsamlingen i 2017 blev vedtaget ændringer til de 

hidtidige vedtægter. Disse er nu indarbejdet i nye vedtægter. Herudover foreslås 

enkelte præciseringer af de eksisterende vedtægter. 

 

De nye vedtægter blev gennemgået og drøftet. Opmærksomhed på at 

generalforsamlingen flyttes fremadrettet så den vil blive afholdt i marts måned. 

Regnskabsåret vil fremadrettet følge kalenderåret. Der laves et 

overgangsregnskab for 1. oktober 2018 til 31. december 2018.  

 

Der var enkelte kommentarer og rettelser til vedtægterne fra medlemmerne: 

 Banken skal kontaktes vedr. omlægning af regnskabsår – skal muligvis 

indføre i vedtægterne.  

 

 § 4 Drøftelse om det skal være muligt at have flere medlemskaber pr. 

husstand – det aftales at dette drøftes i bestyrelsen inden generalforsamling 

marts 2019 og nyt forslag fremlægges der. 

 

 § 5 skal tilføjes passus om at såfremt et medlem ønsker skriftlig afstemning 

på generalforsamlingen, så stemmes der skriftligt. 

 

 § 8 skal tilføjes at foreningen altid skal tegnes af 2 fx formand og 

bestyrelsesmedlem – eller af næstformand og bestyrelsesmedlem.  

 

Der blev stemt om de fremlagte vedtægtsændringer – enstemmigt vedtaget. 

 

o Behandling af eventuelle indkomne medlemsforslag 

Ingen indkomne forslag 

 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

o Mette:  Ikke på valg 

o Rasmus:  Ikke på valg  

o Anders:  Ikke på valg 

o Stefan:  På valg. Genopstiller ikke 

o Heidi: På valg. Genopstiller  

o  

o Marianne: Valgt som suppleant i 2017. Er indgået som medlem i bestyrelsen i 

stedet for Mia Gade. På valg. Opstiller 

o Allan: Valgt som suppleant i 2017. Er indgået som medlem i bestyrelsen i 

stedet for Brian Baggesgaard. På valg. Opstiller 

 

Bestyrelsesposterne besat af: Heidi Tsimisiris, Marianne og Allan Bryld  og 

Christian Bjørnø. 

 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

o 2 ledige pladser på valg. 

 

Suppleantposter besat af: Sanne Boysen og Jørgen Nordby. 
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Bestyrelsen for 2018/2019 består nu af Anders Tang Kjærved, Heidi Tsimisiris, 

Marianne og Allan Bryld og Christian Bjørnø, Rasmus Henriksen og Mette 

Toftelund Larsen samt de 2 suppleanter Sanne Boysen og Jørgen Nordby 

 

 

8. Valg af revisorer 

Marianne Jørgensen og Preben Jørgensen valgt 

 

 

9. Valg af revisorsuppleanter 

Jørgen Nordby valgt 

 

 

10. Eventuelt 

 Tanke vedr. flere medlemskaber pr. husstand – de har tidligere været sådan at en 

husstand havde én stemme for ikke at gøre forskel på den store bonde og den lille 

husmand. 

 

 Stor tak til Marianne Bryld for det store arbejde hun lægger i rengøringen i huset og 

derved nedbringer udgifterne til dette til stort set 0 kr. 

 

 Klyngesamarbejdet Hånden under Midtfyn har været med til at skabe sammenhold 

mellem forsamlingshusene i stedet for konkurrence. 

 

 Rasmus Henriksen oplyser at ungdomsklubben er sat i gang og planlægges af Rasmus 

Henriksen, Anita Nørgaard og Maria Thestrup. Der er julehygge i klubben den 2. 

december. Ligger man inde med effekter til klubben kan Rasmus kontaktes.  

 

 Stor tak til bestyrelsen for det store arbejde, der er lagt igennem det sidste år. 

  


