Referat for Generalforsamling i Gantrup Borgerforening 2019
Udsendt pr mail 10-9-2019
torsdag d. 26. september kl. 18.30 I Gantrup Forsamlingshus
I henhold til vedtægterne, § 3 stk. 4, indkaldes herved til generalforsamling i Gantrup Borgerforening.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af årsregnskabet
Forslag fra bestyrelsen om at fortsætte arbejdsgrupperne med hver en tovholder indtil næste år.
Det foreslås, at der nedsættes følgende grupper med tovholderne:
• Kjørmesgilde, p.t Rasmus Johansen
• Bump og cykelsti, Jonas W. Jensen
• Udeliv?
• Hjemmeside, Allan
• Foredrag?
• Sommerfest, Anette
5. Indkomne forslag
6. Valg af andelshaveres og medlemmer til bestyrelsen, samt suppleanter
Per Nyby Pedersen (ikke på valg)
Allan Buhl Hansen (ikke på valg),
Niels Valeur (ikke på valg),
Susanne Jensen (på valg) modtager ikke genvalg
Lea Lak Jensen (på valg) modtager ikke genvalg
Suppleanter: Rasmus Johansen, Martin Scharling
7. Valg af revisor
8. Evt.
Referat
Ad.1
Allan Christensen blev valgt som dirigent, og konstatere at dagsorden er udsendt rettidig, ifølge de
vedtagne vedtægter.
Ad.2
Per Nyby Pedersen berettede om de aktiviteter og arrangementer Borgerforeningen har gennemført i det
forløbne år, herunder Tryg Landsby arrangementer, fornyelser og forbedringer, eksempelvis:

•
•
•
•
•

Kjørmesgilde forløb traditionen tro perfekt, i år med en musikgruppe udenbys fra
Spis sammen arrangementer med god tilslutning
Sommerfest, her for 14 dage siden med flot fremmøde og meget fint program
Vedligehold af stien med nye stenmelslag, ukrudts afbrænding
Deltagelse i ”Landsbyrådet” og ”Forsamlingshuse i Horsens”

Bestyrelse takkede arbejdsgrupperne , både Kjørmes, stiens vedligehold, hjemmesiden , sommerfesten,
vedligehold af udenom arealerne (dvs Scharling, Jan og Carsten)
Per rettede til sidst en tak til de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer, Lea og Sanne for deres store arbejde
for forsamlingshuset.
Der har været overvejelser i bestyrelsen om at hæve lejen af forsamlingshuset med 300 kr. men der er ikke
taget en beslutning om det endnu, derudover er der overvejelser om at købe en grill til forsamlingshuset, så
det ikke altid er Rasmus Johansen der skal komme med sin grill.
Bestyrelsen har bevilliget stigruppen at de kan indkøbe en gasbrænder, og de er i gang med at afsøge
muligheden for at finde en der matcher behovet.

Ad.3
Regnskabet blev udleveret og det blev gennemgået af Lea Lak. Der er et samlet overskud på 36.854,42 kr.
for dette regnskabsår.
Der står 202.128, 20 kr. på en konto, og Lea gør opmærksom på, at ny kasser skal huske at deri er der ca.
14-15000 kr. som tilhører arrangement kassen, og som skal bruges til forskellige arrangementer.
Det blev drøftet om det skal undersøges hvorvidt om nogen af de forbedringer der er lavet i
Forsamlingshuset kan afskrives, og om det kan svare sig. Ny bestyrelse undersøger det nærmere.
Årsregnskabet blev godkendt.

Ad.4
Per opfordrer på bestyrelsen vegne til, at såfremt der er nogen der har lyst til nye arbejdsgrupper eller har
lyst til at lave arrangementer, er de velkomne til at komme med forslag, og vende det med bestyrelsen.
Georg spørger om der kan være interesse for at høre en ung pige fortælle om hendes tur rundt på
motorcykel i Australien, hvilket der var tilkendegivelse om. Det blev aftalt at Georg og Irene arrangere det.

Ad.5
Der er ikke indkommet nogen forslag.
Ad.6
Anette Espersen og Irene melder sig som kandidat, og blev valgt til bestyrelsen.
Rasmus Johansen vil gerne fortsætte som suppleant og blev genvalgt. Derudover blev Katrine Witrup valgt
som ny suppleant.

Ad.7
Jonas Witrup blev valgt som revisor.

Ad.8
Evy vil gerne vide grunden til at det er blevet overvejet at sætte prisen op på lejen af forsamlingshuset.
Niels forklarer at det handler om at få økonomen til at hænge sammen, da det pt. næsten ikke kan løbe
rundt når vi lejer det ud. Den ny bestyrelse vil undersøge hvor meget det koster i andre forsamlingshuse i
omegnen, og tager til efterretningen hvad der er kommet af input fra deltagerne på generalforsamlingen.
Martin fortæller, at der ved Generalforsamling i Gantrup vandværk, kun kommer dem der er i bestyrelsen.
Derudover informere Martin om, at de i gang med at undersøge om vandværket skal lægges sammen med
Østbirk vandværk. Martin fortæller at der kommer yderligere information om hvad der skal ske
fremadrettet med vandværket.

Referent
Sanne Jensen.

