Åstrup Forsamlingshus
Åstruphegnet 18, 8500 Grenaa
www.aastrup-forsamlinghus.dk

Generalforsamling
I Åstrup Forsamlingshus, onsdag den 11. marts 2015
kl. 18:30 Middag, kl. 19:30 Generalforsamling
Menu: Stegt

flæsk med persillesovs

Referat:

Tuborgfondet kommer, efter middagen, og overrækker os en check til indkøb af nye
stole og borde. Mød talstærkt op, så de kan se, der er interesse for huset.
Efter spisningen, overrakte Erik Skovgaard fra Tuborgfondet en
gavecheck på kr. 31.000 til indkøb af nye stole og borde til huset.
Formanden takkede mange gange for donationen.

1. Valg af dirigent
Knud Kildal

2. Bestyrelsens beretning
Læs beretning
Bemærkninger:
Et enkelt spørgsmål om, hvor mange afdelinger der var i
sikkerhedsstyrelsen høstede megen latter.
Beretningen taget til efterretning.

3. Kassererens beretning
1.

Fremlæggelse af regnskab for 2014, herunder godkendelse

Godkendt med en enkelt bemærkning omkring udgifterne til kloak
2.

Godkendelse af kontingent for 2015

Godkendt
3.

Godkendelse af budget 2015

Godkendt

4. Indkomne forslag


Ingen

Der var et enkelt forslag om en Sankt Hans fest lagt så tidligt på dagen,
at små børn kan være med.
Da forslagsstilleren ikke var til stede, blev det aftalt, at bestyrelsen
tager kontakt til hende, så vi kan drøfte et evt. arrangement.

Det blev aftalt, at der kunne nedsættes en arbejdsgruppe, som sammen
med bestyrelsen, kunne stå for fællesarrangementer.

5. Valg til bestyrelse


Genvalg

på valg er: Benny Bach, Jenni Møller, Kjeld Mathiesen og John H. Nielsen

6. Valg af bestyrelsessuppleanter


Genvalg

Nuværende: 1. suppleant Claus Andersen, 2. suppleant Nerisa Pedersen

7. Valg af revisor


Genvalg

Nuværende: Benny Sørensen og Hans Kurt Marx

8. Valg af revisorsuppleant


Genvalg

Nuværende: Gert Rygaard

9. Eventuelt
Der var mange drøftelser og forslag under eventuelt.
 Mie Brink tilbød at hjælpe med at få vores hjemmeside mere
synlig på facebook. Hun har en uddannelse som designer, som
vi kan få glæde af.
 Michael Bengtson mente, at vi skulle forsøge at få flere nye
medlemmer, evt. ved omdeling af flyers.
 Michael tilbød, at vi kunne bruge ham, når det skulle laves
tømrerarbejde.
 Michael mente, at der skulle laves et arbejdsudvalg, som huset
kunne trække på, når der skulle laves ændringer.
 Rita Thomsen foreslog, at vi lavede 1 – 2 arbejdsweekends om
året, hvor medlemmerne kunne komme og hjælpe med de
opgaver, der skulle laves
 Dorthe Nyhuus Madsen tilbød at sponsorere maling til
renovering af huset.
 Lilly Rønde foreslog, at vi indkøbte snapseglas, da der ikke er
nogen i huset.


Vi takker for de mange gode input og lover, at bestyrelsen vil
arbejde videre med dem i 2015.

Referat godkendt:

Benny Bach

Torben Thomsen

Henry Møller

Jenni Møller

John Nielsen

Kjeld Mathiesen

Søren Bang

Knud Kildal, Dirigent

