Gestelev Forsamlingshus
Gestelevvej 40
5750 Ringe
gestelev.forsamlingshus@gmail.com

Referat
Bestyrelsesmøde, den 10. april 2018
Medlemmer: Heidi(fraværende)
Allan
Marianne
Stefan
Rasmus
Anders(referent)
Mette
1. Opfølgning fra sidste møde
Anders sender orienteringsmail ud til medlemmerne + facebook
Kode til Gmail skal ændres. gestelev.forsamlingshus@gmail.com - Stefan fikser.

2. Status på regnskabet
- hvad stiller vi op med manglerne?
Det er konstateret, at der ikke foreligger digitalt regnskab for 2016/2107. Det er en
udfordring. Eneste tilgængelige regnskab er det overleverede papirregnsskab fra den
tidligere kasserer, hvor gennemgang af kontoudskrift viser manglende bilag.
Mette og Marianne Jørgensen(ekstern revisor)mødes med advokathjælp mhp. videre
proces. Der mangler bilagsoversigt, kassekladde og der er intet afsluttet regnskab med
sammenhold for 2015/20616. Det fremlagte regnskab er derfor ikke godkendt af
revisionen.

3. Økonomi
- der er behov for at stramme bæltet ind. Hvad kan vi reducere på? kan indtægterne
øges?
Drøftet – der er flere muligheder, fx at sælge runde borde, plankeborde og erstatte
dem med billigere versioner.
Fast vinduespudser er opsagt og bestilles nu i stedet efter behov.
Marianne og Allan overtager rengøringen vederlagsfrit i en periode efter maj. Stor tak.
Defekt gulv ved scenen mod øst udbedrer Rasmus og Anders.
Der skal arbejdes for et øges kendskab til huset, fx ved etablering af hjemmeside. Anders sætter i gang sammen med Anita, der har tilbudt sin hjælp.
Fibernet: Lokalrådet vil gerne betale den manglende betaling på 3000 kr. for tilslutning
til EnergiFyn/inkasso.

4. Ekstraordinær generalforsamling/ Borgermøde
- hvornår og hvordan?
Menighedsrådet afholder korsang med fællesspisning 15. maj. Forsamlingshuset kobler
sig på dagen, og i forlængelse af fællesspisningen, afholdes fælles idémøde, hvor
bestyrelsen fortæller om status og forventninger for huset og foreningen.
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Ekstraordinær generalforsamling udskydes på ubestemt tid, indtil der foreligger et
regnskab. I det tilfælde at regnskabet ikke bliver fyldestgørende, afholdes alligevel
orienterende borgermøde.
5. Vedtægter
- videre drøftelse af reviderede vedtægter
Anders laver fornyet udkast til reviderede, forsimplede vedtægter, med udgangspunkt i
de tidligere vedtægter og udkastet fra Preben og Anne-Grethe. Drøftes på næste møde.
6. Fastlæggelse af fremtidige møder
 15. maj – fællesspisning, korsang og infomøde
 12. juni - bestyrelsesmøde
 14. august - bestyrelsesmøde
 1. september - arbejdsdag
 2.november – bestyrelsesmøde
Alle bestyrelsesmøder kl. 19.30.
7. Evt.
Niks.
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