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Generalforsamling - referat
mandag den 19. marts 2012 kl. 19:30 i forsamlingshuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Knud Kildal. Der var ikke andre forslag. Knud blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning
Beretningen blev godkendt.

3. Kassererens beretning
Herunder godkendelse af kontingent og budget
Der var følgende til debat:
Liv i Forsamlingshuset – forklaring på, hvordan der kan være underskud på entre og overskud
på arrangementet. Forklaringen er, at Liv i Forsamlingshuse skal have indtægterne til entre,
mens huset har overskud af salg ved arrangementet.
Kloak – årsagen til stigningen er, at udgiften til tømning af fedtudskiller også er med i dette tal.
Næste år sikrer vi, at det fremgår af teksten.
Budget var, som i 2011, skeptisk. Bestyrelsen håber, at regnskabet bliver bedre.
Udgiften til rengøring er sat højere, selv om indtægten fra udlejning er sat lavere. Det er noget,
som vi løbende holder øje med.
På generalforsamlingen, fortalte bestyrelsen, at vi er ved at få en annoncesponsor, APRO.
Vi mangler endnu at få godkendt prisen, men regner med, at det bliver ok.
Det skulle gerne gøre, at vi så får mindre udgifter til annoncering.
Vi drøftede ordningen med pensionistrabat på kontingent. Der var flere forslag til, om det var
rimeligt, at give rabat til pensionister. Prisen drøftes på næste bestyrelsesmøde, så vi finder den
løsning, der er bedst for huset.
Næste år sikrer vi, at kontingent og budget bliver skrevet som 2 punkter, så der ikke er tvivl
om, at begge punkter skal til afstemning, hver for sig.
Beretningen blev godkendt.
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4. Indkomne forslag
Ingen

5. Valg til bestyrelse
på valg er: Henry Møller, Ingelise Post, Gerda Nielsen
Genvalg

6. Valg af bestyrelsessuppleanter
Nuværende: Kjeld Mathiesen
Der blev, jf. vedtægterne, valgt 2 suppleanter:
1. suppleant Kjeld Mathiesen
2. suppleant Villy Rasmussen

7. Valg af revisor
Nuværende: Benny Sørensen og Hans Kurt Marx
Genvalg

8. Valg af revisorsuppleant
Nuværende: Erling Kildal
Genvalg

9. Eventuelt
Intet til referat
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