Referat af Generalforsamling i Forsamlingshuset 1/3-2018

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
Hans blev valgt til dirigent og startede med at konstatere at mødet i følge vedtægterne er lovligt
indkaldt
2. Formandens beretning.
Vi er gået ind i driftsfase, hvilket diverse aktiviteter også bærer præg:
- Gulv i store sal er blevet lakeret
- diverse malearbejder
I år vil der også være en del vedligeholdelses arbejde bl.a. i den store sal skal denne som minimum
males (det er 5 år siden salen sidst blev malet).
Udfordringer:
- Gas regningen er stadig dyr (4000kr) men det skyldtes mest stort grundbeløb
- Grunden er betegnet som en erhversgrund, hvilket betyder at man skal have en
erhvervsopkobling til internet som er væsentlig dyrere end en privatforbindelse.
- Rengøring af faciliteterne er udfordrende i det der måske er forskellige definitioner på hvad
der er rent
- Formanden opfordrer til yderligere brug af huset i dagligdagen, og håber på at foreningerne
kan være med til at inspirere, men at det skal drives af enkeltpersoner.
Godt udlejnings år med pæn stigning i antallet af udlejninger
KOMMENTARER:
Ernst Hedegaard: Gas installationen er lavet således at man kan lave den om
til flaskegas
Der var en del diskution om hvorvidt det kan lade sig – men det er værd at se
på om flaskegas kan betale sig – Forbruget svarer til ca 22 flasker 11kg
Ernst Hedegaard: Det bør overvejes at udskifte den store dør mellem store og
lillesal – prisen er estimeret til 40-50.000kr - Formanden skaffer et tilbud på
en skydedør
Bjarne Andersen: Kunne der eventuelt afholdes flere fælles arrangementer i
stil med dem der afholdes i Daubjerg – alle er enige med Bjarne
Kunne være en eller 2 musik arrangementer i løbet af aftenen og muligvis
spille aftener.
Hans Henrik: Det vigtigste er at rammerne er der, at det er stedet for
arrangementerne
Lone: Alle kæmper om de samme mulige deltagere, det vil sige at ting ebber
lige så stille ud.
Ernst: arr. Bør måske hellere ligge i efteråret
Hans: Foreslår at man skal lave flere spilaftener evt. LAN aftener

3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Lone fremlagde regnskabet, som viser et driftoverskud på 50.000
Regnskabet blev efter diverse diskussioner godkendt
4. Fremlæggelse af budget.
Lone fremlagde et budget baseret på konservative indkomst tal. El regningen er budgetteret til
15.000 kr baseret på en efterregning i 2017 så totalbeløbet endte på 23.000.
Ud over ganske få kommentarer blev budgettet godkendt
5. Fastsættelse af kontingent
Kontingent er fastlagt til 100kr/husstand
6. Bestyrelsens forslag og indkomne forslag
- Forslag om medlemsfordel i form af rabat
Ernst: Folk efterspørger om der er fordele ved medlemsskab
Simon: En fordel er rimelig, og 10% nedsættelse af lejen kan være en mulighed
Lone. Det er primært ikke-fly borgerne der lejer
John: Lars - Det bør være i Flyboernes interesse at støtte og bakke op om byens hus
Bjarne: der bør være en medlemsfordel
Mads & Basse Enige med Lars
Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at udarbejde en medlemsfordel. Der var ikke
yderligere forslag
7. Valg af to eller tre bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 4, ved skriftlig afstemning.
På valg er: Simon og Thomas
Der var ikke modkandidater, så bestyrelsen blev genvalgt
8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant, valgperiode 2 år.
Sidste år blev Frank Poulsen valgt for 2 år – som er på valg næste år
Hans Henrik Blev valgt for en 2 årig periode
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, valgperiode 1 år.
Revisor Henrik og Henriette blev genvalgt som revisor –
Det har gennem længere tid kun været 1 revisor, der bør være 2 i fremtiden

10. Eventuelt.
Lars: (nabo til forsamlingehuset) Oplever store støj gener, døre der bliver åbnet så musikken bliver
meget høj. Problemet er meget stort specielt om sommeren.
SIMON: Man har lukket for muligheden for at der holdes hverdagsfester
Bestyrelsen er opmærksom på det og vil forsøge at tage tiltag som kan løse problemet
Man vil bl.a forsøge at se på kølebehovet i salen samt afskærmning mod naboer.
Bjarne: Hvordan går det med de indkomne forslag fra sidste generalforsamling
- Plantegning over forskellige bordopstillinger
Hans Henrik vil gerne stå for at lave tegninger, Lone undersøger om der er en plantegning
- Kalender: Der bliver ikke lavet en internet kalender eller en booking kalender på nuværende
tidspunkt da ressourcerne ikke er tilstede.

-

Indvielse af forsamlingshuset Svar: Den Irske aften var indvielsen
Hans Henrik sagde tak for aftenen og god ro og orden

