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

Generalforsamling
I Åstrup Forsamlingshus, onsdag den 8. marts 2017
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
Karl Åge Nielsen mente, vi skulle sænke prisen, hvis vi ville have
flere fester. Det afviste bestyrelsen, idet vi for et par år siden havde
sænket prisen med kr. 100, så lejeprisen var under kr. 1.500. Det
havde ikke haft nogen effekt.
Beretningen taget til efterretning.

3. Kassererens beretning
1.
2.
3.

Fremlæggelse af regnskab for 2016, herunder godkendelse
Godkendelse af budget 2017
Godkendelse af kontingent for 2017

Drøftelse omkring kontingent. Efter lidt drøftelse omkring størrelsen
af kontingentet, blev der enighed om uændret kontingent i 2017.
Det betyder, at de 3 pensionister vi har betaler kr. 100. Private kr.
200 og Forretninger/foreninger kr. 400.

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag

5. Valg til bestyrelse
På valg: Benny Bach, Jenni Møller, Kjeld Mathiesen og John H. Nielsen
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
Michael
Kom med forslag om at genoptage fællesspisningen, også selv om vi
ikke kan gøre det så billigt som i 2015. Han mente ikke, at en pris på
kr. 75 for medlemmer ville betyde noget.
Claus
Prøv det, så må vi se, hvordan det går
Nessie
Mente vi skulle annoncere på Facebook. Det gør vi allerede, men
åbenbart ikke godt nok, når Nessie ikke havde opdaget det 
Bebber
Mente, vi skulle prøve fællesspisning med en pris for medlemmer på
kr. 75 og lidt højere pris for ikke medlemmer.
Karl Åge
Mente vi skulle prøve at undersøge pris for mad i Kvickly og hos
Menu.
Dorte
Spurgte, om vi havde brug for medhjælpere. Dertil svarede
bestyrelsen, at det ville de selvfølgelig gerne.
Michael
Synes vi skulle prøve at lave arrangementer til det unge publikum
som fx 90-aften, diskotek, kostumebal o. lign.
Vi har aftalt, at Michael tager kontakt til andre unge, så de kan
komme med ideer til, hvordan en sådan aften kan sættes op.

Karl Åge
Mente vi skulle prøve Præsten og Kromutter, men det forslag faldt
vist ikke i god jord.
John
Fortalte, at vi havde planer om at arrangere juletræ, men det var der
ikke stemning for
Michael
Efterlyste en arbejdsdag i huset. Bestyrelsen takkede for forslaget,
men måtte sande, at vi ikke har penge til at lave noget, lige for tiden.

Referat godkendt:

Benny Bach

Torben Thomsen

Henry Møller

Jenni Møller

John Nielsen

Kjeld Mathiesen

Søren Bang

Knud Kildal, Dirigent

