
 

 
 

Mødedato: Vestrup, 10. april 2018 
Emne: Generalforsamling 2018 for året 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. Jesper Svendsen er valgt..  

2. Claus Broch Christensen er valgt og godt i gang  
3. 2017 har været et stille år - uden byggeri m.m.. Nu er det hverdag med normal drift. Der 

er nu fokus på booking med regler og styret afregning. Vi har høj og god booking / 
belægning. I bestyrelsen glæder vi os over denne brug - både bredt og længere fra. 
Hallen er startet med et “åbenthedsprincip”, så adgang er nem for alle i det daglige - det 
ønsker bestyrelsen at fortsætte, hvis muligt. Der er etableret sti omkring hallen - tak til de 
frivillige. Driften normaliseres fremadrettet - formanden takker af med dette skifte/denne 
overgang. Som afslutning vil TS forventes at deltage i projektering af solceller. 

4. Regnskab fra 2017 - bygget fra en åbning fra 2016. Regnskabet er lavet i WinKAS - 
publikum ønsker det på papir, så der laves en pause, mens Sonja skriver ud. 
Regnskabet gennemgås af Tonni. Spørgsmål til folkeoplysende indtægt m.m. - 
diskussion af muligheden for at sammenligne. Enighed om, at det bliver nemmere at 
sammenligne næste år. Regnskabet godkendt. 

5. Budget 2018 gennemgået, budgetteret overskud på 10.000 - der er ligeledes afsat 
penge til anskaffelser m.m.. Kommentar om, at finansielle poster hører til på balancen. 
Driften bør fremgå separat. Budgettet godkendt med kommentar om.  

a. Kontingent fastsættes til 0 kr. 
6. Indkomne forslag 

a. Ingen 
7. Valg til bestyrelsen i henhold til §6 

a. Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller.  



b. Dvs. valg for 2 år til Jesper, Klaus, Tonni. Søren Sørensen modtager valg som 4. 
mand 

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. Spørgsmål om booking/udlejning - demonstration af website 
b. Mikroovn fra støtteforeningen godkendt 
c. Førstehjælpskassen foreslås placeret aflukket i redskabsrum 
d. Oversigt for låsebrikker bør ajourføres 
e. Diskussion af lyd, opfordring til at hallen får anlægget renoveret - inkl. lokal 

teknisk support 
f. Legeredskaber i Poul K. - opfordring til, at det tømmes. Skolen vender tilbage. 

 
 
Referat godkendt: 

Vestrup 10-4-2018 
 
 
 
Claus Broch Christensen, referent 


