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Referat 
 

Bestyrelsesmøde, den 12. juni 2018 

 

Medlemmer: Heidi 

Allan 

Marianne 

Stefan (afbud) 

Rasmus (afbud) 

Anders(referent)  

Mette 

 

1. Opfølgning fra sidste møde 

- Nu endnu større behov for at der gøres noget ved gulv ved scene. Runde borde er 

nu placeret i entreen, da gulvet ikke længere kan holde til vægten. Anders tager 

teten. 

- Marianne fortsætter med at gøre rent. Tak! 

 

2. Ekstraordinær generalforsamling 

På idémødet orienteredes om, at den ny bestyrelse har valgt ikke at afholde en 

ekstraordinær generalforsamling. Baggrunden er, at denne alene skulle afholdes for at 

godkende regnskabet. Da der ikke foreligger et fyldestgørende regnskab, afholdes 

ingen ekstraordinær generalforsamling. Næste ordinære generalforsamling er i oktober.  

 

3. Status på regnskabet  

Mette og Marianne Jørgensen har afsluttet gennemgang af det regnskabsmateriale som 

forelå. Der er fortsat et væsentligt antal posteringer som ikke kan redegøres for.  

Der er udbedt en redegørelse for manglerne. Bestyrelsen har ikke modtaget svar på 

henvendelsen. Videre tiltag er drøftet.  

 

Der er ikke indberettet moms for andet halvår af 2017, hvorfor vi er pålagt gebyr på 

800kr. For at indberette moms, skal der aflægges momsregnskab, hvilket ikke har 

været muligt, da tidligere digitale regnskab for 2016/17 ikke foreligger. Mette er i 

dialog med Skat. 

Der er udarbejdet et overdragelsesdokument, som ansvarsfraskriver den ny bestyrelse.  

 

4. Økonomi  

Kontobeholdning er pr.dd. 23296kr. 

Da der ikke er tilgængeligt regnskab, er det en væsentlig udfordring at skabe et 

retvisende budget, hvilket er afgørende for at få et samlet overblik. Anders og Mette 

tager teten på at få skabt et budget, med udgangspunkt i de tidligere regnskaber og via 

henvendelser til forsyningsselskaber og leverandører. 

 

Fibernet: Der afdrages 1500kr månedligt for at afbetale det samlede skyldte beløb på 

17000kr til EnergiFyn. Det store beløb skyldes, at EnergiFyn opkræver det fulde beløb 

for tilslutning indtil 2020, da tilslutning og oprettelse af Fibernet ikke blev betalt da det 

oprindeligt blev opkrævet ved etableringen. 

mailto:gestelev.forsamlingshus@gmail.com


Gestelev Forsamlingshus 

Gestelevvej 40 

5750 Ringe 

gestelev.forsamlingshus@gmail.com 

 

 

 
2 

Det har indtil nu ikke været muligt at åbne for netforbindelsen. Mette kontakter 

EnergiFyn og forespørger om det er muligt at få netforbindelsen oprettet, da vi nu 

afbetaler løbende. 

 

Medlemsskaber: Der er pt. 28 der har betalt kontingent for 2018. Det er få, ift. antallet 

af husstande i Gestelev. Hvad gør vi ved det? Vi kan blot blive ved med at oplyse og 

orientere.  

Det skal undersøges, om forsamlingshuset kan få Mobilepay. Det ville formentlig skabe 

merbetaling. Anders undersøger. 

 

Renovation: Der er tidligere indgået aftale med Meldgaard, som henter affald. 

Desværre er den hidtidige aftale med Marius Pedersen uopsigelig i 2 år, hvorfor vi nu 

har dobbelt udgift til dagrenovation.   

 

5. Status på indsamling til hjertestarter 

Der er dags dato indsamlet 6800kr. Vi laver endnu et opslag på Facebook og håber at vi 

snart når målet om 8400kr. Der er tilbudt hjælp til opsætning af elektriker, ligesom der 

er tilbud kurser i førstehjælp og brug af hjertestarter. Superfint.   

 

6. Opfølgning på idémøde 

Mødet blev afholdt af menighedsrådet i samarbejde med Forsamlingshuset. Det gik 

rigtig godt, og mange havde lyst til at deltage i arbejdsgrupper af forskellig art. Der er 

allerede afholdt små, hyggelige arrangementer.  

Intentionen er at arbejdsgrupperne selv løber med ideerne, og får dem til at blomstre. 

Forsamlingshuset har ingen særlig andel, men understøtter gerne hvor det er muligt. 

Det kunne fx være opstilling med projektor til de kommende landskampe? 

 

7. Persondataforordningen 

Persondataforordningen er trådt i kraft pr. 25. maj. Det stiller ekstra krav til foreninger, 

ift. opbevaring af persondata. Konkret skal persondata opbevares forsvarligt, og der 

skal kun opbevares de data som er nødvendige.   

Vi er forpligtet til at oplyse vores brugere om at vi opbevarer deres data, i form af 

navn, telefonnummer, adresse og mail.  

Anders udfærdiger et bud på dataoplysningsseddel, som skal vedhæftes regningen til 

husets lejere fremover.  

 

8. Evt. 

- Der mangler kørestolsramper. Allan køber et sæt.   

- Poul L. har afleveret ny førstehjælpskasse fra Falck. Tak! 

- GHV-Posten: Udkommer 4 gange årligt. Skal vi lave et indlæg? Ja. Heidi og 

Marianne laver et udkast, som andre kommer med input til.  Deadline er den 

15. juni.  

- Der er brug for en mere gennemsigtig priskonstruktion. Lige nu er der 

mange forskellige prissammensætninger. Dagsordenssættes på næste møde. 

 

Næste møde er den 14. august kl 19.30. 
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