
Referat af Generalforsamlingen 

i Foreningen Grumstrup Forsamlingshus og Borgerforening  

fredag d. 8. marts 2019 

 

1. Valg af dirigent 
Lars Søberg blev foreslået og valgt. 

2. Endelig vedtagelse af de nye vedtægter 
De nye vedtægter blev endeligt vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.  
 

 
 
1. Valg af dirigent 
Lars Søberg blev foreslået og valgt. 

2. Valg af to stemmetællere 
Helle og Kim blev valgt. 

3. Formandens beretning og godkendelse heraf 
Beretningen blev godkendt. Se vedlagte bilag. 
 

4. Aflæggelse af regnskab og godkendelse heraf 
Indtægter:  
Aktiviteter er steget.  
Huset blev udlejet 34 gange i 2018 (21 gange i 2017), og har nu været oppe på at give over 100.000 
kr. i indtægter. Ungdomsfester giver godt.  
18.000 kr. fra Landsbyrådet  
 
Udgifter:  
Drift forsamlingshus: Nye ting til køkkenet.  
Vedligehold/renovering:  
- Udgifter til istandsættelse af køkkenet i lejligheden på 1. sal samt varmeanlæg til lejligheden.  
- Materialeindkøb til renovering af Lille Sal.  
- Kølerum anlæg som kan bruges til nyt køkken her i huset, indkøbt fra Jørgensens Hotel.  
- Presenning og markise – bevilget af Landsbyrådet – se under indtægter.  
 
Overskud på kr. 38.363 
 
Kommentarer:  
Kontingent indbetaling og mobilepay står ikke tydeligt nok i årsprogrammet. 
Det virker at gå rundt – så kan man også få en snak om forsamlingshuset. 



Efter vedtægtsændringen skal grundværdien regnes med i husets aktiver, men da vi ikke betaler 
ejendomsskat har det ingen betydning.  
 
Regnskabet blev godkendt. Se vedlagte bilag.  

 

5. Valg af bestyrelse 
    På valg er: Kevin Brummerstedt, Aage Frandsen og Wiebe Huitema. 
Alle modtog genvalg og blev valgt.  

6. Valg af suppleanter 
Mads Rud Morthorst og Lars Peter Jensen blev foreslået og valgt.  

7. Valg af revisorer 
Peter Hansen og Jens Blirup samt Thomas Juul som suppleant blev foreslået og valgt.  

8. Fastsættelse af næste års kontingent 
Uændret 

9. Forslag fra medlemmerne 
Jan fremlagde bestyrelsens planer om at udvide forsamlingshusets køkken. Det nuværende depot 
fjernes og der opføres en ny og længere tilbygning i stedet.  

Jan skal til møde på torsdag d. 14/3 med kommunen, hvor han vil fremlægge planerne, for at se om 
det er noget der kan gives tilladelse til.  

Vi kan låne op til 150.000 kr. af kommunen rentefrit i op til 15 år.   
 
Kommentarer: 
Kunne man lave en indsamling til projektet? 
Bestemt tidshorisont hvis det godkendes af kommunen? 
Bekymring over at depotrummet bliver for lille i forhold til det store kølerum. Måske bedre med 2 
køleskabe. 

Hvis man vil bruge 200.000 kr. skulle man måske overveje at bruge dem der, hvor huset har nogle 
udfordringer. F.eks. at der kommer så få børn i huset. Skulle man hellere sætte ind der?  
Thomas vil gerne stå til rådighed, hvis vi laver børnearrangementer. 

Kommunalt: Der er ved at blive lavet en ny forsamlingshuspolitik, hvor man kan få et midlertidigt 
lån fra kommunen, hvis man melder at man kan få penge fra fonde.  
Vi vil forsøge at søge fondsmidler til inventar.  

Husk også at den anden halvdel af taget på forsamlingshuset snart skal skiftes.  

Der er opbakning til at bestyrelsen kan gå videre med projektet.  

Nogle er kede af at baren er flyttet permanent ind i Lille Sal.  
Det er dog sjovere at stå i baren nu, og være mere med i festen.    



10. Eventuelt 
Det roder på legepladsen. Ikke smart at gå på shelterets tag. Vi appellerer til forældrene om at 
snakke med deres børn. Henvend jer evt. til Kim som gerne vil tage en snak med børnene.  
Skrives i nyhedsbrevet! 

Forslag om at holde Halloween i stedet for fastelavn.  

Formandens afrunding af mødet. 
Tak til Kirsten for hendes store indsats i forbindelse med udlejningen af huset.  
Tak til ordstyrer Lars Søberg.   

 

 
Landsbyrådet, v. Per Johansen 
Landsbyrådet er en forsamling af mere end 20 landsbyer i Horsens Kommune. Vi er på kommunens 
budget – hvor vi får ca. 250.000 kr. om året til fordeling mellem landsbyerne til diverse projekter.  

”De tildelte midler skal fortrinsvis benyttes til bevarelse af landsbyerne som bæredygtige og 
levende samfund samt kønnere og grønnere landsbyer. Det vil sige projekter der kommer 
offentligheden til gode”.  

Grumstrup har hen over de seneste 9 år fået bevilget 182.845 kr. fra Landsbyrådet. 

Vi afholder ca. 4-5 møder om året, og på det seneste har Helle Johansen været med her fra 
Grumstrup.  


