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1. Opfølgning
• Der er ikke afholdt ordinære bestyrelsesmøder i 2020 siden januar 2020. Der er afholdt en
række ad-hoc møder, som alene er gået på koordinering ift. den økonomiske situation,
hvorfor der ikke lavet øvrige referater i 2020.
2. Økonomi
• Konto dags dato: ca. +70.976kr.
I forhold til det estimerede budget, forventes balancen ikke at gå i underskud.
• Foreløbigt 34 medlemskaber indbetalt. Flere end året før.
• 16.000kr er indkommet i foreningsstøtte fra FMK, som udgør den kommunale støtte.
• Der er solgt støttebeviser for 21.000kr til 34 private.
• Der er tegnet sponsorater for 31.500kr af i alt 10 sponsorater. Anders laver sponsortavle til
1.maj.2021.
• Erhvervsstyrelsen ansøges om hjælpepakken for et mindre beløb, svarende til forventeligt
ca. 15.000. deadline primo april. Anders ansøger
Samlet set er forsamlingshusets økonomi rimelig, situationen taget i betragtning, men den
fortsatte, relativt sunde situation, er helt afhængig af en kommende genåbning.
3. Landdistriktspuljen
• Projektet er afsluttet før tid pga. Corona og afsluttende tilskud er udbetalt. Afrapportering
kan ses på hjemmesiden.
4. Aktiviteter
• Der er ingen forsamlingsaktiviteter i nær fremtid, men der skal gøres en række
vedligeholdelsesarbejder. Det drejer sig om:
i. Maling af entre
1. Christian laver opslag og indkøber materialer.
ii. Ny gulvbelægning i entre. (er betalt på sidste års regnskab)
1. gulv skal strippes. Skal gøres i forbindelse med maling af entre.
iii. Udvendig maling af huset. Afventer. Tilskudsmuligheder undersøges
iv. Udskiftning/maling af udhæng / sternbrædder, særligt i køkkenbygningen.
Afventer.
v. Opsætning af loftplade ved entre. Afventer udvendig maling af hus
vi. Indkøb af manglende pander og gryder. (er betalt på sidste års regnskab)
Marianne laver opgørelse.
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5. Generalforsamling
- Generalforsamling udsættes foreløbigt.. I stedet udarbejdes formandsberetning til omdeling,
sammen med en opfordring til at støtte huset, når forsamlingsforbuddet hæves og en
oplistning af de nye sponsorer. Årsregnskab lægges på hjemmesiden sammen med
afrapportering.
6. Evt.
- Intet

