
Referat af Generalforsamling 
i Foreningen Grumstrup Forsamlingshus og Borgerforening 

fredag d. 9. marts 2018 

 

1. Valg af dirigent 

Lars Søberg blev foreslået og valgt. 

 

2. Valg af to stemmetællere 

Gitte og Jørgen blev valgt. 

 

3. Formandens beretning og godkendelse heraf 

Beretningen blev godkendt. Se vedlagte bilag.  

 

4. Aflæggelse af regnskab og godkendelse heraf 

Indtægter: 

Flere aktiviteter som dermed også gav flere indtægter til huset.  

Mange flere har betalt kontingent – godt at folk har taget kontingentruter. 

Udgifter: 

Sparet over 1000 liter olie men prisen er steget. 

Brugt mere el og vand pga mere udlejning og aktiviteter. 

Indkøb af varmeanlæg og borde. 

Overskud på godt kr. 41.955 

Regnskabet blev godkendt. Se vedlagte bilag.  

 

5. Valg af bestyrelse 

    På valg er: Jan Nielsen, Per Nymann og Berith Toftgaard 

Alle modtog genvalg og blev valgt. 

Mette Frandsen blev nyvalgt til bestyrelsen. 

 

6. Valg af suppleanter 

Helle Johansen og Lars Peter Jensen blev foreslået og valgt. 

 



7. Valg af revisorer 

Peter Hansen og Jens Blirup blev foreslået og valgt. 

 

8. Fastsættelse af næste års kontingent 

Wiebe: Uændret – bare I husker at betale. 

 

9. Forslag til vedtægtsændringer 

Kommentarer:  

Der blev givet udtryk for at formuleringen ’den lokale presse’ under paragraf 5 er forældet i 

dag, men flere i salen ville blive kede af, hvis der ikke fremover ville blive annonceret i 

lokalavisen. Så formuleringen vil ikke blive ændret, men der vil ligesom hidtil også blive 

annonceret for generalforsamlingen med plakater, på hjemmesiden og på facebook.  

 

Vedtægtsændringerne som blev foreslået dags dato d. 9. marts 2018, blev vedtaget med 

mere end 2/3 af de afgivne stemmer. 

 

10. Forslag fra medlemmerne 

Forespørgsel om et håndtag ved forsamlingshusets yderdør ved siden af trappen.  

 

11. Evt. 

Arbejdsweekend i og omkring forsamlingshuset d. 17-18. marts og d. 7-8. april. 

Huset giver morgenkaffe kl. 8.30 og frokost senere – KOM FRISK  

 

Foredrag i forsamlingshuset: KRIGENS SPOR – onsdag d. 21. marts kl. 19.00-21.30. 

Godt at gå rundt på kontingentbesøg. Alle er velkomne til at henvende sig til Kirsten Jahn 

Nielsen (mobil: 4059 1653) hvis man er frisk på at tage en rute. 

 

Tak for god ro og orden. 


