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

Generalforsamling
I Åstrup Forsamlingshus, onsdag den 14. marts 2018
kl. 18:30 Middag, kl. 19:30 Generalforsamling

Referat
Menu: Stegt

flæsk med persillesovs

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Knud Kildal

2. Bestyrelsens beretning
Læs beretning
Ingen kommentarer, godkendt

3. Kassererens beretning
Fremlæggelse af regnskab for 2017, herunder godkendelse
Enstemmigt godkendt
1.

Godkendelse af budget 2018
Budget godkendt
2.

Godkendelse af kontingent for 2018
Kontingent uændret, 200 privat, 400 firma/virksomhed, 100 for de få pensionister der er fra
før vi afskaffede pensionistkontingent.
3.

4. Indkomne forslag
Ingen
Der var ikke indkommet forslag


5. Valg til bestyrelse
På valg: Henry Møller, Søren Bang, Torben Thomsen
Jørn Falk foreslog genvalg på alle poster, men Henry Møller ønskede ikke genvalg.
Kjeld Mathiesen foreslog Michael Bengtsen som kandidat til bestyrelsen.
Michael fortalte kort, at han brænder for forsamlingshuset og gerne vil være med til at
sikre, at huset også eksisterer om mange år.


Der var ikke andre forslag.
Søren Ban, Torben Thomsen & Michael Bengtsen indvalgt i bestyrelsen for 2 år.

6. Valg af bestyrelsessuppleanter
Nuværende: 1. suppleant Claus Andersen, 2. suppleant Nerisa Pedersen
Claus Andersen meddelte, at han ikke modtog genvalg. Nessie ønskede heller ikke
genvalg.
Som kandidat blev Jan Pedersen, Søren Pallesen og Hans Pedersen foreslået.
Jan & Søren ønskede ikke at modtage valg, Nessie valgte at fortsætte endnu et år. Hans
Pedersen blev derfor valgt som suppleant.
1. Suppleant Nessie Pedersen
2. Suppleant Hans Pedersen


7. Valg af revisor
 Nuværende: Benny Sørensen og Hans Kurt Marx
Begge har tilkendegivet, at de modtager genvalg, genvalgt

8. Valg af revisorsuppleant
Nuværende: Gert Rygaard
Var ikke tilstede, men blev trods det, genvalgt.


9. Eventuelt
Efter generalforsamlingen var der en drøftelse omkring den forestående renovering.
Jenni foreslog, at det skulle være muligt at tilbyde sig med bagning af kage eller om at lave
frikadeller til håndværkerne.
Benny Bach overrakte Henry og Else en gave som tak for mange års tro indsats.

Referat godkendt:

Benny Bach

Torben Thomsen

Michael Bengtsen

Jenni Møller

John Nielsen

Kjeld Mathiesen

Søren Bang

Knud Kildal, dirigent

Efter afslutningen af generalforsamlingen, kom Claus Andersen og fortalte, at han var ikke tilfreds
med valget til bestyrelsen. Han mente, at han skulle have været spurgt, før der blev valgt en
anden.
Det har vi taget til efterretning, så den fejl ikke sker mere. Vi undskylder og beklager, at Claus følte
sig forbigået. Det var ikke meningen.

