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REFERAT  
 

Referat fra ordinær generalforsamling, fredag den 10. september kl. 19.00 i Gestelev Forsamlingshus,  
 

1. Valg af referent dirigent 
Referent: Sanne Boysen 
Dirigent: Preben Jørgensen 
Generalforsamlingen er lovligt varslet. 
 

2. Bestyrelsens årsberetning 
 

Sidst vi havde generalforsamling, var i marts 2019.  Det var efter vi havde ændret 

vedtægterne for at få regnskabsåret til at følge kalenderåret. Derfor var der også 
ganske lidt at berette, da der blot 4 måneder tidligere var afholdt generalforsamling for 
2018.   

Den næste ordinære generalforsamling skulle så afholdes i marts 2020, men den blev 
som bekendt aflyst pga. Corona. Det vil denne beretning selvsagt også være ret 
præget af og vil derfor være en beretning der løber fra seneste generalforsamling i 

marts 2019 til i dag. 
 

Der er sket en hel del siden sidst, til trods for Corona: 

I 2020 blev der gjort en række forbedrende tiltag i huset indvendigt. Vi fik slebet og 
lakeret gulvet i den store sal. Den var misligholdt gennem en årrække, og det var 
derfor nødvendigt at bruge en større sum på at bringe gulvet i brugbar stand igen.  

I samme ombæring fik vi opsat nyt lys og nyindrettet entreen, så den blev et lidt 
hyggeligere og pænere rum at modtage gæster i. Derudover var vi var heldige at have 
lidt overskydende midler fra køkkenprojektet, som vi prioriterede på et nyt gulv i 

entreen. Sammenholdt med at gode mennesker i byen har malet entreen, fremstår 
den nu ganske præsentabel. Det er jo dejligt.  

 

Vi søgte i 2019 også Faaborg-Midtfyns borgerbudget for at få tilskud til nyt AV-udstyr. 
Det lykkedes, og den ny projektor med tilhørende højtalere var flittigt brugt siden. Det 
kan som bekendt bruges gratis af byens medlemmer og lejes af eksterne lejere.  

 
En stor opgave for bestyrelsen i 2019 var at ansøge Erhvervsministeriet om tilskud til 
ombygning af køkken og at igangsætte en proces for at gøre Gestelev Forsamlingshus 

til Byens Hjerte. Tilsagnet kom heldigvis, men de havde glemt at orientere os om det, 
så vi fik det først at vide i august, hvor vi allerede burde have været i gang ifølge den 
tidsplan vi havde vedlagt projektet.  

Det var i det hele taget en svær opstart med en træg betjening fra 
Erhvervsministeriet.  Der blev dog arbejdet hurtigt og i oktober afholdt vi Kickoff møde 
med fællesspisning og orienteringsmøde med rigtig god opbakning til planerne og 

processen og orientering om at vi ville nedsætte en byggeudvalg et fællesskabsudvalg 
og et sponsorudvalg.  

 

Byggeudvalget med Christian i spidsen havde travlt. Vi planlagde lukning i januar for at 
få det hele på plads. Det forskubbede sig en måned, men ombygningen lykkedes over 
forventning og i marts 2020 kunne vi afholde fernisering for det nye køkken. Det er 

blevet vildt godt. Alt det nye betyder dog bare, at de lidt trætte dele af vores hus, 
bliver endnu tydeligere. Men det er der heldigvis råd for.  

 

På dagen hvor vi afholdt fernisering og spiste kransekage, havde vi også en virkelig 
god workshop, hvor rigtig mange af jer forpligtede Jer på at arbejde videre med 

projekter, som tilsammen skulle være med til at understøtte den videre proces, hen 
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mod at skabe det landsbyfællesskab som vi havde sat næsen op efter i det projekt vi 
havde ansøgt på. Det var jo ikke bare et nyt køkken det handlede om – det var det 

også – men i lige så høj grad handlede det om at skabe byens hus, byens hjerte. Det 
var I rigtig mange der gerne ville være med til og der var virkelig megen energi den 
dag.  

 
Og så kom Corona…  

 

Samarbejdet med Erhvervsstyrelsen var til tider udfordrende, men heldigvis var de 
anerkendende overfor den situation som Corona bragte os i, og tillod os at afslutte 
projektet, uden at vi havde arbejdet konkret med den fællesskabende del så meget 

endnu. Men vi havde hverken økonomi eller tid. Alle vores ressourcer måtte gå på at 
finde økonomi til at få huset til bare at overleve… Så det skal de have tak for.  

 

Jeg vil ikke dvæle en masse ved det, for I ved jo godt hvad det betød: Ingen eller 
meget få udlejninger i ganske lang tid, hvilket var lig med ingen indtægt, hvilket igen 
er selve fundamentet for huset. Nuvel, I betaler alle kontingent, men det udgør 

desværre mindre end én enkelt weekendudlejning.  
 

Så vi var pressede, også i lyset af, at vi endelig var ved at komme lidt ovenpå, efter at 
have overtaget huset af en kasserer og udlejer der havde brugt huset lidt for kreativt 
og efter vi havde lavet en køkkenombygning til 350.000, hvoraf de ca. 50.000 var 

finansieret af vores egen kasse. Vi var pressede. Vi vejrede luft, da der blev åbnet lidt 
op i sensommeren 2020, men blev igen udfordrede, da anden nedlukning kom 
umiddelbart efter.  

 
Med hjælp fra Jer via køb af støttebeviser og opbakningen til fællesspisning hver for sig 
og i særdeleshed dem som meldte sig som sponsorer, lykkedes det os at rejse ca. 

60.000kr, hvilket har været helt afgørende for at komme helskindet igennem krisen.  
 

Vi har fået en smule Corona-hjælp fra staten, men det beløb sig til under 10.000kr så 

nogen stor forskel gjorde det ikke. Men vi fik da en fornemmelse for hvad det vil sige 
at være erhvervsdrivende og skulle søge hjælpepakker. Det var ikke for tøsedrenge, 
skulle vi hilse og sige.  

 
Det hjalp i øvrigt heller ikke da gasfyret gav op. Kassebeholdningen var i bund, men vi 
søgte puljer, og lykkes med at få det meste af udgiften til en ny gaskedel og 

varmtvandsbeholder dækket. 
  

Nu er der efterhånden ved at være gang i huset igen, og det bliver forhåbentligt også 

snart tid til at genoplive de rigtig gode arbejdsgrupper som mange af jer comittede jer 
på for 1½ år siden. Det bliver spændende at følge. For mit vedkommende, dog på 
afstand.  

 
I 2020 oplevede vi 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. Det viste salget af støttebeviser stadig er tilfældet. Så mangler det bare, at 
endnu flere har lyst til at deltage aktiv i at aktivere og holde huset. Det behøver ikke at 
være i bestyrelsen, faktisk er det lige så fint, hvis man vil deltage til arrangementer 

eller arbejdsdage.  
 

Særligt den sidste del er der med tiden blevet mindre tilslutning til og det er ærgerligt. 

Spørgsmålet er så, hvordan man kan arrangere det på en måde, hvor flere kan se sig 
selv i det? Skal det ikke være en fastarbejdsdag? Skal det være datoer over en 
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måned? Skal opgaverne være større eller mindre? Skal der være mon være 
arbejdsgrupper eller aktivitetsgrupper løst tilknyttet? Det er for mig at se alt sammen 

spørgsmål som den ny bestyrelse bør arbejde med, så vores fælles huset fortsætter 
med at være et attraktivt sted at komme.  

 

Afslutningsvis: Tak for denne gang og tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Jeg 
synes vi er nået et godt stykke siden vi tog over fra en korrupt kasserer i 2017. Jeg 
synes i hvert fald at det er lykkes os at lave nogle tydelige fysiske forandringer og ikke 

mindst at der er kommet en langt højere grad af transparens i vores arbejde. Blandt 
andet via vores efterhånden godt besøgte hjemmeside. Det er i øvrigt også på 
hjemmesiden at I finder alle referater, mødedatoer mv, ligesom det er her vi samler en 

oversigt over aktiviteter i huset - Dem har der selvsagt ikke været ret mange af den 
senere tid, men de er helt sikkert på vej.  

 

Anders Tang Kjærved 
Den 10. september 2021 

 
 
 

3. Revideret regnskab aflægges til godkendelse 
Regnskab for 2019 og 2020 fremlægges og godkendes: Der er en difference på 300 
kr., som ikke kan gennemskues. Måske stammer det fra, at et administrationsgebyr 
fra mobilepay-aftalen.  

 
 

4. Fastsættelse af kontingent 
o Bestyrelsen foreslår at nuværende kontingent på 150 kr fastholdes.  

Vedtaget. 
 

5. Fastsættelse af bestyrelsens rådighedsbeløb ved større enkeltstående investeringer 
o Den nuværende beløbsgrænse er 20.000kr. Bestyrelsen foreslår at beløbet 

fastholdes. 
Vedtaget 

 
6. Behandling af indkomne forslag 

o Ingen indkomne forslag 
 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
o Da generalforsamlingen i 2020 ikke blev afholdt pga. corona og medlemmer vælges 

for 2 år ad gangen, er alle medlemmer på valg i år.  
 

• Mette Toftelund Larsen :  På valg - Opstiller 
• Anders Tang Kjærved :  På valg - Opstiller ikke  
• Marianne Jessen Bryld : På valg - Opstiller 
• Christian Bjørnø : På valg - Opstiller   
• Allan Jessen Bryld :  På valg - Opstiller  
• Sanne Boysen : På valg - Opstiller  
• Jørgen Nordby : På valg - Opstiller ikke  

 
Genvalgt: Mette Toftelund Larsen, Marianne Jessen Bryld, Christian Bjørnø, Allan Jessen 

Bryld og Sanne Boysen modtog genvalg. 

Valgt: Sarah Morgan og Ole Møller Jensen  
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8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

o 2 ledige pladser på valg. 
Ingen valgt 
 
Valg af revisorer 
Genvalgt: Preben Jørgensen og Marianne Jørgensen 
 
 

9. Valg af revisorsuppleanter 
Valgt: Anne-Grethe Jørgensen 

 
10. Eventuelt 

• Tak til Anders, der takker af som formand. 

• Tak til Marianne og Allan for rengøring. 

• Tak til opbakning fra byen til fællesspisning hver for sig og tak til køkkenholdet.  

 
  


