
	  
Referat	  fra	  Generalforsamlingen	  	  	  
i	  Grumstrup	  Borgerforening	  og	  Forsamlingshus	  d.	  10.	  marts	  2017	  

	  

1.	  Valg	  af	  dirigent	  
Lars	  Søberg	  blev	  valgt	  
	  

2.	  Årsberetning	  ved	  formanden	  
Se	  vedlagte	  bilag.	  Årsberetningen	  blev	  godkendt	  

	  
3.	  Fremlæggelse	  af	  regnskab	  og	  godkendelse	  heraf	  ved	  kassereren	  
Se	  vedhæftede	  bilag.	  	  
	  
Sommerfesten	  er	  dyr.	  Men	  den	  skal	  heller	  ikke	  være	  for	  dyr	  -‐	  f.eks.	  for	  en	  familie.	  
Hvor	  meget	  kan	  det	  koste	  hvis	  det	  skal	  være	  rimeligt?	  
Kommentar:	  Man	  kan	  sagtens	  kræve	  højere	  priser	  i	  baren.	  	  
	  
Høstfesten	  giver	  overskud.	  Andespil.	  Fastelavn.	  
Juletræstænding	  er	  gratis.	  	  
	  
Flere	  udlejninger	  giver	  flere	  omkostninger	  -‐	  varme	  og	  strøm	  
Aktiviteter	  som	  fitness	  og	  pilates	  koster	  varme	  
Ombygninger	  i	  huset	  har	  kostet	  varme	  og	  materialer	  og	  forplejning	  af	  de	  frivillige.	  
Adskillelse	  af	  varmen	  mellem	  huset	  og	  lejligheden	  blev	  dyrere	  end	  forventet.	  Denne	  
udgift	  blev	  dog	  delt	  mellem	  2016	  og	  2017.	  

Kommentar:	  Regnskabet	  er	  et	  godt	  udtryk	  for	  at	  der	  sker	  noget	  i	  huset	  og	  det	  er	  flot.	  	  

	  
4.	  Valg	  af	  medlemmer	  til	  bestyrelsen	  
	  	  	  	  På	  valg	  er:	  Aage,	  Kevin	  og	  Wiebe	  
Alle	  tre	  modtog	  genvalg	  og	  blev	  valgt.	  



	  
5.	  Valg	  af	  suppleanter	  
Ved	  afstemning	  blev	  Helle	  Johansen	  og	  Mette	  Frandsen	  valgt.	  

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

	  
7.	  Indkomne	  forslag	  
Plejeudvalg	  til	  legepladsen	  -‐	  Lars	  Peter	  og	  Karsten	  meldte	  sig	  
Opfordring	  til,	  at	  vi	  voksne	  skal	  minde	  børn	  og	  unge	  om	  at	  rydde	  op	  og	  passe	  på	  
legepladsen.	  	  
Skrives	  evt.	  på	  facebook	  og	  hjemmesiden	  	  

	  
8.	  Evt.	  	  
Bestyrelsen	  vil	  gerne	  have	  flere	  medlemmer	  af	  forsamlingshuset.	  I	  2016	  var	  der	  68	  
medlemmer,	  så	  flere	  medlemmer	  ville	  være	  rigtig	  godt	  for	  økonomien.	  	  
I	  år	  vil	  vi	  gå	  rundt	  med	  årsprogrammet	  og	  en	  opfordring	  til	  at	  betale	  kontingent.	  Her	  
vil	  vi	  også	  prøve	  at	  lave	  en	  liste	  med	  bl.a.	  email	  adresser	  så	  vi	  kan	  holde	  folk	  
orienteret	  om	  arrangementer	  i	  byen	  og	  nyt	  fra	  huset.	  	  

Tryg	  Landsby	  vil	  gerne	  lave	  en	  velkomstfolder	  til	  nye	  tilflyttere.	  

Aage:	  En	  stor	  tak	  til	  bestyrelsen	  og	  de	  frivillige	  for	  det	  kæmpe	  arbejde	  de	  har	  lagt	  i	  
renovering	  af	  huset.	  	  

Også	  en	  opfordring	  til	  alle	  om	  at	  komme	  med	  forslag	  og	  ønsker	  til	  Landsbyrådet	  som	  
kan	  bevilge	  penge	  hertil.	  	  


