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

Generalforsamling
I Åstrup Forsamlingshus, onsdag den 9. marts 2016
kl. 18:30 Middag, kl. 19:30 Generalforsamling
Menu: Stegt

flæsk med persillesovs

Referat:
1.

Valg af dirigent
Knud Kildal
Knud Kildal kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet

2.

Bestyrelsens beretning
Læs beretning
Bebber kom med forslag til en fond, vi kan søge, tak

3.

Kassererens beretning
Fremlæggelse af regnskab for 2015, herunder godkendelse
Der var en drøftelse om, hvordan kassekreditten bruges. Bestyrelsen
forsøger at holde trækket så lavt, som muligt.
Regnskabet enstemmigt godkendt.
Godkendelse af kontingent for 2016
Kontingent uændret
Godkendelse af budget 2016
Der var en drøftelse omkring vandafgift i budgettet, men vi håber,
det budgetterede beløb holder.
Renovation forventes lavere, da vi har skiftet leverandør.
Budget godkendt

4.

Indkomne forslag
 ingen
 uændret

5.

Valg til bestyrelse
 på valg er: Henry Møller, Søren Bang, Torben Thomsen
Genvalg

6.

Valg af bestyrelsessuppleanter
 Nuværende: 1. suppleant Claus Andersen, 2. suppleant Nerisa Pedersen
 Genvalg

7.

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

8.

Valg af revisorsuppleant
 Nuværende: Gert Rygaard
 Genvalg

9.

Eventuelt
Mulighed for Sankt Hans Aften, sammen med Åstrup If.
Mie Brink ville gerne deltage i arbejdsgruppen, så der kunne blive
lavet aktiviteter for børnene. Mie har flere gode initiativer, så det
glæder vi os til.
Michael Bengtsen mente, vi godt kunne lave fællesspisning, selv om
det blev lidt dyrere. Der var stemning for forslaget, så bestyrelsen
arbejder videre med sagen.
Drøftelse omkring evt. forhøjelse af kontingentet fra 2017, men der
var nervøsitet for, at nogle medlemmer så ville vælge at forlade
foreningen.
Bestyrelsen vurderer situationen inden næste generalforsamling.
Der var mange forslag til nye arrangementer:
 Whiskysmagning
 Romsmagning
 Chokoladesmagning
 Trailermarked
Bestyrelsen vil gerne takke for en god og konstruktiv aften. Håber, vi
ses igen i marts 2017.

Referat godkendt:

Benny Bach

Torben Thomsen

Henry Møller

Jenni Møller

John Nielsen

Kjeld Mathiesen

Søren Bang

Knud Kildal, Dirigent

