
 

 

Referat af Generalforsamlingen den. 19. februar 2014 i Reerslev Forsamlingshus 
 
 
 

1.  Valg af stemmetællere  

       Lene, Lene og Birgit 
 
       Valg af Referent  
       Karin Dyrendom 
     
       Valg af dirigent 
       Hans Arne 
 
2.    Formandens beretning 
 
       Der er blevet en stor indsats i forhold til renovering i salene mht maling, lys og   
 akustikregulenring i september/oktober måned. Mange af sognet beboere har hjulpet til i  
 arbejdet. Der er blevet ydet en kæmpe indsats på kort tid.  
  
 Høstfesten var en stor succes, og der er også blevet afholdt en fællesspisning med stor  
 opbakning.  
 Bestyrelsen af holdt mange møder i efteråret, for der var rigtig mange ting der skulle styr 
 på. Allerede i efteråret kom der gang i udlejningerne efter renoveringen.  
  
 Dannelsen af Forsamlingshusenes fællesråd har Hanne Jensen deltaget i, og rådet skal  
 være med til at finde kriterier for uddeling af penge til energiforbedringer som kommunen 
 har afsat en ekstra pulje til i året 2014.  
 Fra vores brev vi havde udsendt til vores medlemmer har vi fået en nogle tilkendegivelser, 
 men også en del forvirring over brevets udformning. Det vil bestyrelsen arbejde videre med.  
   Alle foreslag til aktiviter tages til behandling.  
   Vi har lavet et årshjul med mange aktiviteter for året 2014.  
            
 Der kom spørgsmål omkring lejligheden ovenpå. Der blev svaret på at den nu er nedlagt, 
 og der arbejdes på at lave mødelokaler deroppe. Et lånebibliotek blev nævnt som en  
 mulighed for en aktivitet. Og der var lidt aufklaring omkring hvilke arrangementer   
 Forsamlingshuset står for, og hvilke Landsbylavet står for. Der blev ydret ønske om at  
 alle offentlige aktiviteter som foregår i Forsamlingshuset uanset om det er vært eller ej,  
 sættes ind på hjemmesiden.  
 
 Formandens beretning blev godkendt. 
 
3.  Kasserens fremlæggelse af årsregnskabet 
 
 Kaj Poppel Rasmussen redegjorde for hvor der er blevet taget fat i økonomien.  
 Der er blevet lavet en del besparelse på blandt andet forsikring, fyr-vedligeholdelse, og  
 telefon m.m, for at nedbringe udgifterne. Derudover at der gjort et stort arbejde for at skaffe 
 sponsorer til huset. Der er derudover også søgt og modtaget 30.000 fra fond.  
 
            Årsregnskabet for 2013 blev godkendt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
4.     Vedtægtsændringer 
 
 Der var fra bestyrelsens side udsendt forslag til vedtægtsændringer. Disse har rejst en del 
 kritik, og bestyrelsen valgte at komme med et nyt forslag. Dette blev behandlet og vedtaget
 på generelforsamlingen med 100% af stemmerne, men skal til godkendelse igen til en  
 ekstraordinær  generalforsamling, da der ikke var nok medlemmer tilstede på   
 generalforsamlingen.  
 Forslag til vedtægtsændringerne ligge som bilag til referatet.   
 
Til de nye forslag til vedtægter er også lavet en forretningsorden. Bestyrelsen retter denne til efter 
de nye  forslag til vedtægter og fremlægger denne til den ekstraordinære generalforsamling.  
 
5.  Fastsættelse af kontigent for 2015  
 
 Forslag: Kontingentet for 2015 er fortsat 150 kr.  
   Forslag godkendt. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
            Bestyrelsesmedlemmer 

 På valg er Hanne Jensen, Mona Kristensen, og Kaj Poppel 
 Hanne Jensen og Mona Kristensen genopstiller.  
 
 Der er valgt 3 bestyrelsesmedlemmer: 
 Hanne Jensen 
 Mona Kristensen 
 Kenneth Pedersen 
 
 Suppleant  
 Viggo Petersen 
 
 Revisor 

 Hans Arne 
 Tine Petersen 
 
  Revisorsuppleant 

 Jesper Boesen 
 
7.  Evt. 
 Der blev stillet spørgsmål til  det udsendte medlemsbrev og forslaget til at få betalt  
 realkreditlånet ud. Diagenten foreslår at bestyrelsen arbejder videre med et nyt forslag til 
 udbetaling af lånet.  
 
 Tak for god ro, orden og opbakning til bestyrelsens arbejde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


