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Referat af ordiner generalforsamling tirsdag den 30. aprii 2019 kl 19:30 

Stor deltagelse ved ca 78 personer. Alle var indbudt til spisning forinden. 
Lis Jensen bod velkommen. 

l. V alg af dirigent 
Seren Kristensen blev valgt som dirigent og kunne konstatere generalforsamlingens 
lovlighed, idet indkaldelsen var sket rettidigt. 

2. Beretning 
Formanden berettede om äret 2018: 

• God okonomi i bade Huset og Foreningen. 
• Mange foreningsaktiviteter: Foredrag, fire musikarrangementer, advokataften, 

juletrasfest. 
• Bankoaftenerne genererer overskud der anvendes som tilskud til de srerlige 

musikarrangementer mv. 
• Information om disse arrangementer lagges pà Kultunaut og pà facebook. 
• Der afholdes kurser, leverancer til Brenden mv. 
• Huset har lagt lokaler til optagelse af en kommende biograffilm. 
• Der har ikke vaeret noget starre behov for reparationer, renovering eller 

nyanskaffelser. Kommunen har assisteret med nogle nodvendige reparationer. 
• Stor taktil Susanne og Bjarne for deres utrettelige arbejdsindsats. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Regnskab for 2018 
Kassereren gennemgik Husets driftsregnskab som har udvist positiv udvikling i 
omsretningen är for är. Udgifterne til vand, el og varme har fundet sit leje. Lidt renter er 
opnäet trods det lave renteniveau. De modsvares af bankgebyrer for Mobile Pay betalinger. 
Arets overskud pà nasten 104K polstrer kontoen sà vi kan klare kommende udgifter til 
storre vedligeholdelsesopgaver mv. 
F oreningens regnskab baserer sig pa kontingenter fra 181 medlemsnumre samt overskud fra 
Banko. De to storste udgiftsposter er juletrasfesten til knap 13K samt tilskud til ovrige 
foreningsarrangementer pà godt 39K. Arets overskud er pà godt 8K. 

Begge regnskaber blev godkendt. 
Kontingentet for 2020 blev fastsat til uaendrede 150 kr. 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleant 
a. Formand Lis Jensen genvalgtes for to áär. 
b. Bestyrelsesmedlem Helle Kristensen genvalgtes for to ar. 
c. Bestyrelsesmedlem Lisbeth Strunk genvalgtes for to ar. 
d. leanette!Jengenvalgtessomsuppleant. ~~--- 

Fonnand + refurent Lis~ ~ Dirigent Soren Kristensen 



5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
a. Jergen Thestrup genvalgtes. 
b. Peter Christiansen genvalgtes. 
c. Per Molgaard Nielsen genvalgtes som revisorsuppleant. 

6. Indkomne forslag 
Der var ingen forslag. 

7. Eventuelt 
Tak fra Susanne til alle gaester for at bruge huset, samt til bestyrelsen for godt samarbejde. 
Og sarlig tak til bankofolket, og til Bjarne, hendes agtemand, der kan klare alt det hun ikke 
selv kan; de supplerer hinanden og udgor dermed det perfekte makkerpar. 

Dirigenten kunne derefter lukke generalforsamlingen kl 20:05. 
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