
Mødedato: Vestrup, 2. maj 2017
Emne: Generalforsamling 2017
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. Fremlæggelse og godkendelse af budget samt 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 indvarslet for
sent og ikke indkaldt til april. Dette på trods godkendes generalforsamlingen og 
er beslutningsdygtig. 

2. Claus Broch Christensen er valgt 
3. Tilbageblik på et aktivt år med brugere både lokale og mindre lokale. Vi har fastholdt 

formålet at skabe et samlingspunkt for lokalsamfundet. Der er endeligt afregnet med 
NCO – dejligt. Der er imødekommet en stribe ønsker og forslag fra sidste 
generalforsamling inkl. opdatering af website. Vi er ved at omlægge administration og 
regnskab til WinKAS.

a. Spørgsmål om kommende administrationssystem WinKAS: Stillet gratis til 
rådighed fra kommunen. Bestyrelsen ønsker at fastholde målet om at samle 
administration og gøre tilværelsen nemmere.

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
a. Regnskabet hovedtal af kasserer Tonni: Dette udviser en god status og er 

indsendt til revisor til gennemgang og godkendelse, der er modtaget. Overskud 
283.012 kr. (drift 240.000 kr.) med en saldo i banken på 1.229.812 kr. pr. 31-12-
2016.

b. Regnskabets endelige udformning fra WinKAS ligges ud på website – forventet i 
maj 2017.

c. Regnskab enstemmigt vedtaget med revisorpåtegning
5. Budget 2017

a. Budget gennemgås af kasserer Tonni
i. Indtægt 399.000 kr.
ii. Udgifter 342.000 kr.



iii. Resultat 58.000 kr. 
iv. Spørgsmål omkring faktura på pedeltimer: Ja – de er budgettet
v. Spørgsmål om rengøring: Samme niveau? Ja.

b. Generalforsamlingen godkender enstemmigt budgettet.
c. 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 Claus og Torben.
c. Anders K. er 2. suppleant, Allan er 1.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
a. Ronald Hauch Brun modtager genvalg. Der er ingen andre kandidater, så der er 

genvalg.
9. Evt.

a. Der er generalforsamling i Østrup Borgerforening – det påpeges, som noget 
uheldigt. Alle er opmærksomme på det og enige.

b. Spørgsmål om, hvorvidt bestyrelsen har diskuteret behov for og etablering af 
overvågning. Der opfordres til, at bestyrelsen tager en snak om det. Det oplyses, 
at der er plads til 2 yderligere kameraer på skolens anlæg.

c. Spørgsmål om solceller – dette er fortsat i projektering.
d. Spørgsmål om niveau for brændstof-støtte og jern – ca. 5.000 kr. og 10.000 kr. 

Referat godkendt:
Vestrup 2-5-2017

Claus Broch Christensen, referent
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