
Generalforsamling

Fly Forsamlingshus
2017



Dagsorden

§5. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling skal 
afholdes årligt inden udgangen af marts måned.
Generalforsamlingen afholdes første torsdag i marts. Såfremt dette ændres, skal det meddeles 
mindst 14 dage før i en husstandsomdelt avis, eller ved direkte indkaldelse til medlemmerne 
(brev eller mail). 
Forslag fra medlemmer til behandling under dagsordenens pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde 
senest en uge før generalforsamlingen.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
• Formandens beretning.
• Fremlæggelse af revideret regnskab
• Fremlæggelse af budget.
• Fastsættelse af kontingent
• Bestyrelsens forslag og indkomne forslag
• Valg af to eller tre bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 4, ved skriftlig afstemning.
• Valg af 1 bestyrelsessuppleant, valgperiode 2 år.
• Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, valgperiode 1 år.



Valg af dirigent og 

stemmetællere

• Hans Kristensen blev valgt som dirigent.

• Simon Samuelsson Laursen blev valgt som referent.

• Generalforsamlingen blev afholdt i overensstemmelse 
med vedtægterne og var dermed beslutningsdygtig.



Formandens beretning

Formandens beretning 2017

Velkommen
Forsamlingshuset er færdigt og der er derfor kun sket mindre vedligeholdelse og 
tiltag gennem 2016, såsom lægning af fliser mod solgårdsvej, kantinejalousi samt 
udførelse af stern og vindskede mod Nord.

Økonomi:
Der er 108 medlemmer i 2017.
Der var 42 udlejninger i 2016
Der var 20 udlejninger til byens foreninger (gratis)
Der er booket 30 udlejninger i 2017 indtil videre.

tiltag i 2017:
Eftermuring af vindue mod nord
Færdiggørelse af skur på vestsiden.



Regnskab

• Driftsregnskab for Fly Forsamlingshus
For perioden 1/1-2016 - 31/12-2016



Regnskab

Indtægter:
Kommunalt tilskud 17.490,00
Renteindtægt 111,85
Udlejning 66.000,00
Medlemmer – Konto 9.600,00
Bidrag fra FAK 1.737,50
Retur gas 5.780,97
Overført 0009822097 (udlejning) 10.110,24
Overført 0007350707 (byggekonto) 1.493,79
Tilskud realdania 63.797,00
Jeppe Åkjær – Viborg kommune 20.000,00
Jeppe Åkjær – sparekassen kronjylland 2.000,00
Indbetaling – renoveringspulje 7.700,00
Indbetaling – Fly lokalråd 20.000,00



Regnskab

Udgifter:

Aconto HMN Gas -5.803,37
El -10.348,71
Vandafledningsafgift -2.385,05
Ejendomsskat/renovation -3.330,08
Vand -1.220,34
Rente af gæld -11,90
Forsikringer -12.123,03
Vedligehold -30.510,24
Nyanskaffelser -28.211,20
Diverse -5.609,19
Overførsel til Byggekredit -38.931,02
Overførsel til Byggekredit (11/4) -15.000,00
Overførsel til byggekredit (3/2) -15.000,00
FAK (Ken storkøkken) -1.737,50
Overførsel RealDania – byggekonto -63.797,00
Jeppe Åkjær – Viborg kommune -20.000,00
Jeppe Åkjær – Sparekassen kronjylland -2.000,00



Regnskab

Beholdning:

Primo

Bankbog pr. 1/1-2016 31.871,69

Kontantbeholdning 31.871,69

Balance 260.586,00

Ultimo

Bankbog pr. 31/12-2016 1.839.,80

Balance 260.586,00



Kommentarer til 

regnskab

• 4 konti er nu blevet til en som følge af overstået 
byggeperiode.

• Der er opsagt en forsikring som blev oprettet til 
arbejdsskader under renoveringen af forsamlingshuset.

• Regnskabet blev godkendt.



Budget 2017

Indtægter:

Kommunalt tilskud 17.000,00
Udlejning 60.000,00
Medlemmer 10.000,00

Total indtægter 87.000,00



Budget 2017

Udgifter:

Vandafledningsafgift 3.000,00
Forbrug HMN gas 1.000,00
El 12.500,00
Forsikringer 10.000,00
Ejendomsskat/renovation 3.500,00
Annoncer/hjemmeside 1.000,00
Mindre Nyanskaffelser 15.000,00
Vedligehold 10.000,00
Diverse 5.000,00

Total udgifter 61.000



Budget 2017

• Budgettet blev godkendt.



Fastsættelse af 

kontingent

• Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastsættes til:

100 kr. / husstand
Kontingentet blev fastsat til 100 kr. uden 
bemærkninger.



Indkomne forslag

• Bjarne Andersen foreslog at generalforsamlingen blev 
varslet i en gældende ugeavis for lokalområdet. Det blev 
diskuteret, men uden opbakning til forslaget. 

• Forslaget blev ændret til at man i fremtiden angiver på 
medlemsbeviset hvornår generalforsamlingen afholdes.

• Derudover vil man bestræbe sig på at sætte et skilt ud til 
vejen, så man øger synligheden for afholdelse af 
generalforsamlingen.



Indkomne forslag

• Hans Henrik Juhl foreslog ændring af 
medlemsskabstypen ”passiv”. 

• Der blev under diskussionen lagt vægt på at efter 
byggeriet er den overvejende aktive del af at være 
medlem af forsamlinghuset overstået, og at man herfra 
kan ændre det til ”medlemskab”.

• Forslaget blev vedtaget enstemmigt. Dette vil også være 
ændret på medlemsbeviset for 2018.



Valg af revisor

• Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, valgperiode 1 
år. Alle valgt uden kommentarer:
• 1. revisor:  Henrik Østergaard

• 2. revisor: Henriette Hedegaard

• Revisor suppleant: Bjarne Andersen



Valg af bestyrelse

• På valg er:
• Keld Lynnerup (genopstiller)

• John Jensen (genopstiller)

• Bestyrelsen blev genvalgt uden modkandidater.

• Hans Henrik Juhl er valgt som bestyrelsessuppleant.

• Frank Poulsen er genvalgt som bestyrelsessuppleant.



Eventuelt

• Der bliver foreslået at man afholder en officiel indvielse af 
forsamlingshuset. 

• Der bliver foreslået at man laver en plantegning over 
bordopstillinger i salen.

• Der bliver foreslået at man fremover bruger evt. overskud til 
henholdsvis nyindkøb af materiel til forsamlingshuset samt til 
arrangementer afholdt i Fly og for Fly.

• Bestyrelsen kigger videre på de indkomne forslag.



Generalforsamlingen blev afsluttet på behørig vis. Tak for god ro og orden. 


