Referat af generalforsamling i Lading-Fajstrup Borgerforening og Forsamlingshus den 25. januar 2016

Referat af GF i Lading-Fajstrup borgerforening og forsamlingshus
Mødedato og sted: Mandag den 25. januar 2016 i Lading Forsamlingshus
Den samlede bestyrelse var til stede.
Der var mødt 28 borgere op inkl. bestyrelse.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Fastsættelse af kontingent
Forslag til vedtægtsændringer
Valg til bestyrelsen
Valg af suppleant
Valg af revisor
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før.
Eventuelt

1. Valg af dirigent
Jens Henrik Leonhard Jensen blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

2. Formandens beretning
Beretning er vedlagt referatet.
Forsamlingshuset har været udlejet 32 gange, hvilket er tilfredsstillende.
Formanden konstaterede at taget på forsamlingshuset ikke har det godt. Specielt nordsiden er medtaget,
og det skal der gøres noget ved snart.
Taget på skuret er lavet forkert. Det skal der kigges på i 2016.
Økonomisk viser regnskabet et overskud på 40.000 kr. hvilket er acceptabelt.

3. Regnskab
Henning Rasmussen præsenterede regnskabet.
a. Forsamlingshusets regnskab:
i. Banko lidt højere end sidste år
ii. Aktiviteter har givet en Indtægt på 211.000 kr.
iii. Der har været udgifter på i alt 167.000 kr.
iv. Dette giver et driftsoverskud på 44.000 kr.
Forsamlingshusets regnskab er godkendt!
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b. Borgerforeningens regnskab:
i. Aktiviteter har givet en indtægt på 20.000 kr.
ii. Tilskud fra kommunen på 10.000 kr. som er brugt på lejligheden.
iii. Der har været udgifter på 13.777 kr.
iv. Dette giver samlet et driftsoverskud på 6358 kr.
Borgerforeningens regnskab er godkendt!

4. Fastsættelse af kontingent
Det blev godkendt at kontingentet stiger med 50 kr. for husstande og 25 kr. for enlige.
Det er således hhv. 250 kr. og 125 kr.

5. Forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen havde i indkaldelsen foreslået at første sætning i 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”.
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.

6. Valg til bestyrelsen
Carsten Pedersen, Tommy Juncker Mikkelsen, Henning Rasmussen og Lise Pedersen er på valg.
Henning Rasmussen ønskede ikke genvalg.
Henrik Kristensen havde afgivet fuldmagt på, at han ønskede at stille op til bestyrelsen.
Jørn Baasch-Pedersen meddelte på generalforsamlingen at han ligeledes ønskede at stille op til valg.
Henrik og Jørn blev valgt ind i bestyrelsen, således den består af 7 medlemmer:








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.

8. Valg af revisor
Jens-Henrik, Hans-Jørgen og Svend-Aage ønskede genvalg til revisor og fik det.
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9. Indkomne forslag
Ingen modtaget.

10. Eventuelt
Lokal Posten
Rikke Bundgaard Jenner orienterede om at den gamle Lokal Post økonomisk set lukkes, når de sidste
indbetalinger er kommet. Fremover vil der blive omlagt fra giro-konto til indbetaling på almindeligt
kontonummer, da det er væsentligt billigere.
Lokal Posten har givet underskud i mange år, og det kunne ikke blive ved.
Nu prøver vi et billigere alternativ, hvor hovedsponsoren betaler for tryksagen, og annoncørerne betaler for
omdelingen.
LUCiL:
Rikke Bundgaard Jenner orienterede om at klubben kører rigtig godt, og at det giver et lille overskud.
Der har været følgende aktiviteter:





Fredagscafe første fredag i hver måned
Ca. 20 ungdoms-klubber
Ca. 20 strikke-klubber
Spilleklub er lukket

Derudover er der kommet en bogreol op, som er helt fyldt.
Kursus i fundraising
Jette Schødt orienterede om, at der er kursus i Hinnerup i fundraising, og opfordrede til at så mange som
muligt møder frem, så vi kan lære at rejse penge til projekterne.
Karin Christensen og Niels Meyer meldte sig til kurset.
Bygningsvedligeholdelse
Niels Meyer foreslog at der etableres et byggeudvalg til at lægge en plan for udskiftning af taget på
forsamlingshuset.
Dette punkt vil blive drøftet på det første bestyrelsesmøde.
Dans
Børge Sørensen orienterede om, at der har været dans i forsamlingshuset siden 1988, og at der bliver
danset 14 gange om året. Der er desværre kun 30 personer tilbage, og det lukkes formentlig med udgangen
af 2016. Dans foregår om mandagen.
Affaldsindsamling den 17. april kl. 10.00 til 12.00
Carl Erik Andersen efterspurgte medhjælpere til at samle affald den 17. april fra 10 til 12.
Referent: Dennis Espersen
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