
 

 

Mødedato: Vestrup, 26. april 2016 

Emne: Generalforsamling 2016 

Til stede: Bestyrelsen og repræsentanter for områdets foreninger 

  

 

Dagsorden fra vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 

5. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent 

6. Indkomne forslag 

7. Valg til bestyrelsen i henhold til §6 

8. Valg af revisor 

9. Evt. 

 

Referat: 

1. Valg af dirigent 

a. Claus Broch Christensen er valgt. Generalforsamlingen konstateres lovligt 

indvarslet i henhold til vedtægterne 

2. Claus Broch Christensen er valgt  

3. Tilbageblik til byggeri, vi er godt i gang, godt aktivitetsniveau, 1-års-eftersyn 

gennemgang med positiv medspil fra NCO 

a. Spørgsmål om gulv i redskabsrum: Afleveret som beskrevet 

b. Spørgsmål om vandindtrængning: Dette rettes 

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 

a. Regnskabet gennemgået af kasserer Tonni udviser en god status og er indsendt 

til revisor til gennemgang og godkendelse. Overskud 497.158 kr. Gennemgang 

af noter, herunder servicebidrag 

i. Spørgsmål om forsikring, denne post udgør både etablering 

ii. Spørgsmål om mølletilskud, denne post er i 2014 

iii. Spørgsmål om elforbrug, samlet ikke stort i forhold budget, belysning ca. 

halvdelen 

b. Balance 31.12.2015, likvide midler 1,3 mio. + bygning: Aktiver 10.188.709 kr. 

c. Regnskab enstemmigt vedtaget med revisorpåtegning 

5. Budget 2016 

a. Budget gennemgås af kasserer Tonni 

b. Indtægt 356.000 kr. 

c. Udgifter 342.098 kr. 

i. Resultat 13.900 kr.  

d. Generalforsamlingen godkender enstemmigt budgettet. 

e. Kontingent fastsættes til 0 kr.  



6. Indkomne forslag 

a. Ingen 

7. Valg til bestyrelsen i henhold til §6 

a. Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller, der er ikke andre 

kandidater, der opstiller. 

b. Dvs. valg for 2 år til Klaus, Jesper og Tonni. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

a. Ronald Hauch Brun modtager genvalg. Der er ingen andre kandidater, så der er 

genvalg. 

9. Evt. 

a. Spørgsmål om udlejning, hvem kan hvad – der mangler offentlig information. Der 

udtrykkes bekymring for, at bestyrelsen skal vurdere den enkelte henvendelse. 

Bestyrelsen retter op på principperne. Det udtrykkes klar holdning om, at 

regnskabsrummet ikke med – men dette giver anledning til en længere 

diskussion for og imod. Generalforsamlingen opfordrer til, at skole og 

gymnastikforening tager en snak i baglandet om holdningen til brug af redskaber. 

b. Eksempler på, at der medbringes en hund i hallen. Dette informeres online og på 

døren (Helle) 

c. Snak om brugerudvalg, dette kører lidt på lavt blus – Helle og andre er aktiv, tak. 

Udvalget fortsætter indtil videre, der opfordres til forventningsafstemning – evt. 

simpelt styret af opgavernes opståen. Bestyrelsen tager emnet op. 

d. www.minihal.dk trænger til fornyelse, det ved bestyrelsen godt og vil rette op. 

e. Ønskeliste 

i. Snak om låge og afskærmning ved hovedtrappen, ønske fra SFO 

ii. Lyddæmpning fra hal til mødelokale, med i 1-års eftersyn som mangel 

iii. Gulvbelægning i redskabsrum og teknikrum er stort ønske 

iv. Drikkevandsautomat ca. pris 16.000 

v. Airtrack 

vi. Stumptjener 

vii. Caféborde 

viii. Udendørsfliser 

ix. Basket-kurve 

x. Udendørsbelysning 

f. En løs snak om dejlige oplevelser i hallen, opbakning fra brugerne og tilskuere 

 

 

Referat godkendt: 

Vestrup 26-4-2016 

 

 

 

Claus Broch Christensen, referent 

http://www.minihal.dk/

