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Referat af GF i Lading-Fajstrup borgerforening og forsamlingshus 

Mødedato og sted: Mandag den 23. januar 2017 i Lading Forsamlingshus 

Den samlede bestyrelse var til stede. 

Der var mødt 22 borgere op inkl. bestyrelse. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent  

2. Formandens beretning  

3. Regnskab  

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Forslag til vedtægtsændringer 

6. Valg til bestyrelsen 

7. Valg af suppleant 

8. Valg af revisor 

9. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før. 

10. Eventuelt 

1. Valg af dirigent 
Mogens Veland blev valgt til dirigent. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. 

2. Formandens beretning  
Formanden gennemgik årets vigtigste begivenheder. Beretning er vedlagt referatet. 

Økonomisk viser regnskabet et overskud på ca. 32.000 kr. hvilket er acceptabelt. Specielt set i lyset af, at 

der i løbet af året er afbetalt ca. 58.000 kr. på lån fra Hammel Fjernvarme. 

Der har været følgende udlejningsaktiviteter i forsamlingshuset: 

- Weekend udlejninger: 35 stk. 

- Dans: 13 gange 

- Omsorg: 7 gange 

- Banko: 51 gange 

3. Regnskab  
Henning Rasmussen præsenterede regnskabet. 

a. Forsamlingshusets regnskab: 

i. Der har været en indtægt på 231.839 kr. 

ii. Der har været udgifter på i alt 198.873 kr. 

iii. Dette giver et driftsoverskud på 32.965 kr.   

Forsamlingshusets regnskab er godkendt  
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b. Borgerforeningens regnskab:  

i. Der har været indtægter på 20.920 kr. og udgifter på 21.555 kr. 

ii. Dette giver samlet et driftsunderskud på 634 kr.  

iii. Aktiviteter har givet en indtægt på ca. 8.000 kr. 

iv. Tilskud fra kommunen på 10.000 kr. som er brugt på udendørs lamper, 

borde/bænkesæt og hjertestarter. 

Borgerforeningens regnskab er godkendt 

4. Fastsættelse af kontingent 
Det nuværende kontingent på 250 kr. og 125 kr. for hhv. husstande og enlige. 

5. Forslag til vedtægtsændringer 
Bestyrelsen havde i indkaldelsen foreslået følgende ændring af vedtægterne: 

§16 På generalforsamlingen vælges landsbyens repræsentant samt suppleant til Favrskov Landsbyråd. 

Ved flere kandidater vælges ved afstemning. Landsbyrådsrepræsentanten sidder for 2 år, og vælges på 

ulige år, f.eks. 2017 

For at generalforsamlingen er stemmeberettiget, skal der være 2/3 af medlemmerne tilstede, hvilket ikke 

var tilfældet. De fremmødte stemte for forslaget, og det vil blive endeligt vedtaget på næste 

generalforsamling. 

På sidste generalforsamling blev foreslået følgende vedtægtsændring: 

Vedtægternes punkt 4 ændres fra: “Foreningens bestyrelse vælges af den årlige generalforsamling i et 

antal af 7 samt 1 suppleant” til “Foreningens bestyrelse vælges af den årlige generalforsamling i et antal 

af 5, 6 eller 7 samt 1 suppleant”. 

 Ændringen kunne ikke vedtages på grund af ringe fremmøde, og blev udskudt til næste generalforsamling. 

Bestyrelsen havde glemt at få ændringen med i indkaldelsen, hvorfor ændringen udskydes til næste møde. 

6. Valg til bestyrelsen 
Carsten Pedersen, Dennis Espersen og Karin Christensen er på valg. 

Der var genvalg til de 3, og bestyrelsen består nu af: 

• Carsten Pedersen 

• Tommy Juncker Mikkelsen 

• Lise Pedersen 

• Karin Christensen 

• Dennis Espersen 

• Henrik Kristensen 

• Jørn Baasch-Pedersen 

7. Valg af suppleant 
Rikke Bundgaard Jenner ønskede genvalg som suppleant og fik det. 
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8. Valg af revisor 
Jens-Henrik og Hans-Jørgen ønskede genvalg til revisor for både forsamlingshus og borgerforening og fik 

det. 

9. Indkomne forslag 
Ingen modtaget. 

10. Eventuelt 

Biogasanlæg 

Børge Sørensen kommenterede at der i efteråret var møde ved biogasanlægget, hvor ham og Formanden 

(Carsten). De regner ikke med at der kommer lugt fra anlægget. Gødningen bliver lagt ud på jorden og 

pløjet ned få dage senere. 

Hjertestarter 

Børge foreslog at der etableres et korps af frivillige til at hjælpe med hjertestarter. 

Hans-Jørgen orienterede om, at kommunen allerede har et korps af frivillige borgere med hjertestarter-

kursus som der ringes efter, indtil ambulancen kommer frem. 

Lokal Posten  

Rikke Bundgaard Jenner orienterede om regnskabet på LokalPosten. Det startede op i et nyt mindre format, 

der kun udkommer 6 gange årligt. Regnskabet er for både 2015 og 2016. 

Det gav underskud i 2015 og overskud i 2016, så de opvejer hinanden. Fremover forventer vi et årligt 

overskud. Aros Forsikring fortsætter som sponsor på bladet, og er godt tilfredse med samarbejdet. 

LUCiL: 

Rikke Bundgaard Jenner orienterede om at klubben kører rigtig godt, og at det giver et godt overskud. Der 

har været følgende aktiviteter: 

• Fredagscafe første fredag i hver måned. Har givet 9000 kr. i overskud. 

• Ungdomsklub og strikkeklub giver også et lille overskud 

• I ungdomsklubben har det fungeret godt med et mix af flere aldersgrupper 

Affaldsindsamling den 31. marts kl. 10.00 til 12.00 

Carl Erik Andersen efterspurgte medhjælpere til at samle affald den 17. april fra 10 til 12. 

Sti fra Sydmarken til kirken/sognehuset 

Børge: Sti til sydmarken. Der skal være en sti fra Sydmarken til sognemuset. Kommunen synes at det er en 

god idé, at Lading arbejder videre med den idé. Det kan den kommende grundejerforening beslutte, da det 

er deres jord. Carl Erik tager fat i kommunen og hører, om vi indtil der er etableret en sti, kan få lov at 

lægge gangplader ud. 

Stinnes hus 

Dennis orienterede om, at kommunen har planer om at nedrive Stinnes hus for midler i nedrivningspuljen. 

Det er endnu ikke gået igennem skifteretten, da kommunen skal have ejendomsretten til huset, for at 

kunne rive det ned. 
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Kommende aktiviteter 

Aarhus Spillemandslaug har fået nogle gamle noder, som de har arbejdet med i nogle år, og har indspillet 

nogle CD’er. De vil gerne komme og spille gratis den 19. marts 2017. 

”Kurt kom forbi” kommer forbi i forsamlingshuset og fortæller historier torsdag den 9. marts 2017. 

 

Referent: Dennis Espersen 


