
 

Referat af Generalforsamlingen   
i Foreningen Grumstrup Forsamlingshus d. 20. marts 2015 

 

1. Valg af dirigent 
Lars Søberg blev foreslået og valgt 
 

2. Årsberetning ved formanden 
Årets gang i huset: 
1. februar fik vi ny lejer ovenpå. Lejligheden blev i den forbindelse malet, der blev lagt nye gulvtæpper og 
vinyl. Der blev indkøbt nyt køle/fryseskab.  
 
Fastelavn gik rigtig godt, hvor Houmøller som altid stod for musikken.  
 
I januar startede vi med at ansøge om penge til jordvarme. Banken ville ikke låne os penge, men vi fik en 
gave på 5.000 kr fra Sparekassen Kronjylland.  
 
Marianne arrangerede et loppemarked som indbragte godt 3.000 kr. Ligeledes stod hun for en indsamling via 
Caremaker som gav 2.800 kr til huset.  
 
Vi fik vores sponsor stole skudt i gang. På nuværende tidspunkt har vi solgt 37 stk. – men vi vil gerne sælge 
flere! Prisen er 1.000 kr. pr. stol for 3 år.  
Helle og Henning har sørget for tryk af navneskilte på stolene og på sponsortavlen i baren. De har ligeledes 
renoveret ”Skyttetavlen” der hænger i baren.  
 
Sommerfesten blev afholdt med loppemarked, kagedyst, sæbekasseløb og boldspil. Og der var rigtig god 
mad. Svend stegte grisen og Sokol lavede tilbehøret. Musik og lys stod Kabelmanden Kevin for. Tre lokale 
lånte os telte. Der var en god omsætning i baren. Lige mht. sæbekasseløb, så er det fremover ikke lovligt at 
have spædbørn med i denne dyst ☺ 
Vi håber at vi får en ligeså hyggelig og indbringende sommerfest i år. 
 
Der er blevet afholdt tre fællesspisninger, og det vil blive startet op igen.  
 
Høstfest, andespil og juletræstænding som sædvanlig.  
 
Der er gymnastik hver mandag v. Marianne, og pilates her i foråret v. Inge.  
 
Bestyrelsen, m.fl. har for det meste selv stået for rengøring af huset for at spare penge. 
 
Der er blevet samlet ind til en hjertestarter – dog ikke i forsamlingshus regi. Den er blevet sat op på muren 
her udenfor. Der vil blive afholdt et førstehjælpskursus.  
 
  
 
 



Vi havde en ekstraordinær generalforsamling d. 11. december. Her blev konklusionen, at vi skulle have et 
nyt oliefyr, da vi ikke har strøm nok inde i huset til at kunne få jordvarme. Ekstra strøm ville koste 64.000 kr. 
Jeg vil sige mere om dette under under punktet evt.  

Beretningen blev godkendt med følgende kommentarer: 
- DGI tilbyder hjertestarter-kursus (Annelise) 
- Ellen Schmidt, Horsens Kommune tilbyder også kurser (Peter Soenen) 
- Vigtigt at det både er et førstehjælps- og hjertestarterkursus (Dennis) 
- Trygfonden tilbyder gratis kurser (Gitte Vilhelmsen) 
- Evt. egenbetaling 
Konklusion: Både førstehjælps- og hjertestarterkursus – Peter og Gitte undersøger mulighed for dette.  
 

3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf ved kasserer og hjælpekasserer 
Se vedlagte driftsregnskab. 
 
Indtægterne har været højere end sidste år pga. større overskud ved fester, højere medlemskontingent og 
gaver og sponsorstøtte (salg af stole).  
Udgifterne har været lavere end sidste år pga. lavere renter på kassekreditten, besparelser på rengøring, og 
mindre forbrug af olie pga. den milde vinter. Dog har der været ekstra udgifter til renovering af lejligheden 
ovenpå.  

For første gang i flere år har regnskabet for 2014 givet overskud – 63.116 kr. 
Bl.a. derfor er husets egenkapital steget med 46.627 kr.  

Regnskabet blev godkendt 

 
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Aage, Wiebe og Kevin var på valg – alle blev genvalgt 
 

5. Valg af suppleanter 
Helle Nedergaard Johansen og Jan Nielsen og Lars Peter Jensen blev foreslået. 
Ved skriftlig afstemning blev følgende valgt: Jan Nielsen blev valgt til 1. suppleant og Helle Nedergaard 
Johansen blev valgt til 2. suppleant 

 
6. Valg af revisorer 
Peter Hansen og Søren Sørensen stillede op og blev genvalgt 

 
7. Indkomne forslag 
Ingen 

 
8. Evt.  
- Husk at tilmelde jer NyhedsPosten – via mail til Berith på: berith@toftgaard.org eller ring på tlf 6067 0220 
 



Aage: 
Oliefyr - her i 2015 besluttede bestyrelsen at tage 2 tilbud ind på oliefyret. Åes smeden var billigst, og vandt 
dermed.   

Renovering - vi gik også i gang med at renovere scenen, og det greb lidt om sig. Der måtte en ny ”scenevæg” 
til. Gulvet blev fyldt op med sand. Det gamle gulv blev hugget op. Der blev isoleret, lagt gulvvarmeslanger 
og støbt gulv. Der blev sat nye vægge op. Der blev sat glasvæv på og malet. Installeret nyt strøm og indsat 
foldedør.  
Der er blevet lavet ny garderobe og gennemgang fra baren til lille sal.  
Der er blevet syet nye gardiner, og vi har nu planer om at indrette baren lidt mere hyggeligt, og lave 
baraftener.   
 
Udgifter til ovenstående inkl. fyr: ca. 150.000. Dette finansieres af sponsorater og to lokale 
erhvervsdrivende.  

Stor tak til bestyrelsen og andre frivillige for den kæmpe frivillige indsats de har lagt i arbejdet med at 
renovere vores forsamlingshus! 
 
Næste vinter skal resten af væggene have glasvæv og males, og der skal males loft. 
 
Til sommer skal vinduerne males udvendigt. Jan vil gerne være med, og Henriette vil gerne være med til at 
vurdere, hvordan det skal gøres rigtigt.  
 
Kommentarer til ovenstående: 
- Det har været utrolig hyggeligt at gå heroppe sammen med andre lokale og renovere huset. En god måde at 
lære folk at kende på. Renoveringen er også med til at gøre huset mere attraktivt. (Jan) 
- Ros fra lejere her i weekenden til den fine renovering (Lars Peter) 
 
Øvrige kommentarer:  
- Utroligt at medlemstallet er så lavt når Grumstrup og opland er så stort (Hanne) 
- I vedtægterne står der, at hvis man ikke har betalt senest 1. april er man automatisk meldt ud... 
- Får man en rykker, hvis man ikke har betalt? Man tjekker hvem der ikke har betalt i forhold til sidste år. 
- Kom gerne rundt med programmerne til os, der ikke bor i Grumstrup mere (Grethe) 
- Kontakt gerne bestyrelsen, hvis vi skal komme forbi for at hente kontingent. 
 
- Bestyrelsen foreslog et eller flere underudvalg til bestyrelsen der står for sommerfest, andespil, juletræ, 
fastelavn, osv. Udvalgene kan få et beløb til rådighed, så de kan disponere over økonomien. Overskudet går 
til forsamlingshuset.  
Lars Peter og Jacob meldte sig 
 
- Vandværket og forsamlingshuset har betalt for maden i aften 
 
 



Nyt fra Landsbyrådet, v. Dennis 
 
Landsbyrådet vil gerne være med til at skabe noget mere liv i landsbyerne.  
Det tildeles ca. 100.000 kr om året, som man kan søge til diverse projekter. Projekter som kan komme os alle 
sammen til gode. 
Her i Grumstrup har vi fået nye pærer til juletræet og bænke.  
Der er masser penge, så kom med de gode ideer.  
 
Kommunen lægger op til at Landsbyrådet bliver mere politisk. Det er Landsbyrådet lidt imod, fordi man 
gerne vil bevare det på græsrodsplan. 
 
Dennis vil gerne træde ud af Landsbyrådet efter 5 år 
Peter Soenen og Per Johansen meldte sig 
 
Kommentarer: 
- Har Landsbyrådet indflydelse på den kommende hurtigbane gennem Grumstrup? Svar: Nej 
- Kommunalt er der noget der hedder ”Fremme af landsbykultur” – her kan man søge om tilskud til 
sommerfest, m.m. Bestyrelsen vil gerne have et møde med Inger Lise fra kommunen  
- Sund By – her kan man også søge til sundhedsfremmende aktiviteter/udstyr 
- Afgørende hvem (forsamlingshusets bestyrelse eller byens borgere) der søger hvad 


