
 

Referat af Generalforsamlingen   
i Foreningen Grumstrup Forsamlingshus og Borgerforening d. 4. marts 

2016 

 

1. Valg af dirigent 

Lars Søberg blev foreslået og valgt 

 

2. Årsberetning ved formanden 

Året startede med at vi brugte en masse penge. Nyt oliefyr, sløjfning af gulv/scene, isolering af ydermur og 

gulvvarme. Der blev sat gipsvæg og glasvæv op og der blev malet. Vi fik sat næsten ny foldedør op, som 

blev sponsoreret af Poul Erik.  

Det var rigtig dejligt at der var så mange frivillige hænder – for det har været et meget stort stykke arbejde.  

Der blev indhentet 2 tilbud på nyt oliefyr. Åes smeden var billigst. 

Der blev holdt en medhjælperfest, hvor folk selv skulle have kød med. Huset gav drikkevarer, kartofler og 

salat. Osten blev sponsoreret at Arla/Tholstrup. 

Sommerfesten blev holdt d. 11. maj. Vejret var ikke for godt, men det blev alligevel en god fest. Der var 

ingen uheld med børn i sæbekassebiler. Det blev også muligt at betale med MobilePay og Swipp. Tak til de 

mange frivillige der hjalp.  

Gode ideer til nye tiltag er altid velkomne.  

Banedanmark holdt borgermøde d. 17. juni og der var meget stor tilslutning. Der er nogen, der har gjort et 

stort stykke arbejde med høringssvar imod det første projekt og det ser ud til at have båret frugt.  

Fra Landsbyrådet er der blevet bevilget penge til lyskæde, nye skilte, førstehjælpskursus, bænke og 

renovering af legeplads. 

Der er søgt ekstraordinært tilskud på 110.000 kr til nyt tag på lejligheden og omfangsdræn. Der er bevilget et 

tilskud på 110.000 kr hvor vi selv skal skaffe halvdelen af pengene. Omfangsdræn sponserer jeg: kr. 11.250.  

Til høstfesten leverede Sokol god mad. Det hele gik godt, men vi kunne godt have været lidt flere deltagere.  

Bankospil. Først børnebanko og dernæst andespil. Det var superflotte ænder! 

Salg af sponsorstole 

Udlejningen af huset ser godt ud. Vi har også en super udlejer.  

Tak til sponsorer på vores årsprogram. 

Husk foredrag d. 31. marts: En vandretur på 2800 km tværs gennem USA. 

Tak til bestyrelsen for et super godt samarbejde.  



 

Beretningen blev godkendt med følgende kommentarer: 

Ad. Det ekstraordinære tilskud til tag og omfangsdræn: 

Vi skal tage imod hvad vi kan få. 

Flot at vi kan få tilskuddet, og vigtigt at skaffe de penge vi selv skal stille da det er nødvendigt for huset. 

Kan vi konkludere at vi er enige om at vi skal have nyt tag? Ja.  

Generalforsamlingen har altså givet mandat til at bestyrelsen siger ja tak til tilskuddet.  

 

Med Aages tilbud mangler vi godt 40.000 kr.  

Kassekreditten 

Anden støtte? Banken? 

Mange af de tilstedeværende købte stole. 

Hvad kan vi gøre for at få penge i forhold til medlemmerne? 

 

 

3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf ved kassereren 

Se vedlagte driftsregnskab. 

Udlejning bedre end i 2014 

Kontingent – Ikke ret mange har betalt i 2015. Marianne gik rundt forrige år 

Sponsorater højere i 2014 pga stolesalg 

Forplejning af frivillige under ’forening’ 

Reparation og vedligehold højt beløb – samlet underskud på 57.000. Valgt at betale det på en gang på 

kassekreditten.  

Kassekreditten er på minus 35.158 kr 

 

Regnskabet blev godkendt med følgende kommentarer: 

Manglende kontingent. Er der girokort i programmet med rundt? Nej, kun kontonummer. Bør tages alvorligt 

at der er så lidt kontingent. Afgørende at gå rundt bagefter.  

Gøre indbetaling elektronisk – sende en mail via et program. Betalingsservice. Man kan selv arrangere 

betalingsservice 

HUSK at komme forbi folkene i Hovedgård! Digitale analfabeter. Er der nogen i Hovedgård der vil påtage 

sig opgaven? 

Thomas vil gerne stemme dørklokker ligesom Marianne sidste år. 

Bestyrelsen gør noget ved det her – vigtigt at vi ikke går glip af kontingentpenge. En kasse med programmer 

ved huset.  

 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Per, Berith, Karina og Jan er på valg.  

Alle blev genvalgt.   

 

5. Valg af suppleanter 

Eva Tang – mailadresse: Evatang@live.dk 

Helle Nedergaard Johansen 

 

6. Valg af revisorer 

Søren Sørensen og Peter Hansen blev genvalgt. 



 

7. Indkomne forslag 

Diskussion af hvordan vi skaffer vores halvdel til taget.  

Per Johansen: En mulighed er at søge penge hos Landsbyrådet. Et forsøg værd. 

Kunne man prioritere projekter hvis muligt – taget er vigtigst pga vand. Nuværende projekter  

 

8. Evt.  

Svært at få fat i alle beboere 

 



Ikke til referat: 

Oplæg om Tryg Landsby v. Helle Johansen 

 

Attraktivt at bo i en landsby for de folk der ikke har været/er vant til at bo i en landsby 

 

5 her fra byen, der skrev en ansøgning 

Forudsætning for en tryg landsby er et fællesskab 

Øget tryghed gennem øget fællesskab. 

Meget vide rammer for hvad pengene kan bruges til 

Vi er 5 har nedsat os som overordnet initiativgruppe. Borgermøde først 

 

Rammer og/eller samvær? 

 

Landsbyrådet v. Per Johansen 

Budget ca 240.000 kr til uddeling pr år. Ikke til drift 

 


