Referat fra generalforsamling i Gantrup
Borgerforening onsdag d. 9. September 2009.
Dirigent: Allan Christensen
Referant: Lea Lak Jensen
Bestyrelsens beretning:
Året der gik:
- Høstfest: Forrygende fest. Ca. 80 deltagere. Rigtig lækker mad.
Der var mulighed for at prøve Line-dance
Der blev auktioneret en lagkage væk, som den heldige fik lov at plante i ansigtet på Per.
Musik og dans med Chefen & Rapanden
Høstfesten gav et lille overskud.
- Dans: Der har i det forløbne år været to omgange selskabsdans, til stor fornøjelse for de 6-8 par
som deltog.
- Nytårsfest: Nytåret blev i år fejret i en af de private gildesale.
- Hvervekampagne: Vi valgte at opsøge Gantrupvejs nærmeste naboer, og fortalte lidt om
borgerforening og forsamlingshus. Det gav lidt flere medlemmer.
- Hjemmeside: Det er efterhånden en rigtig pæn hjemmeside, med mange spændende indlæg. Stor
tak til Allan for det gode arbejde.
- Arbejdsdag: Den årlige forårsrengøring bestod mest i udskiftning af alle vinduerne i facaden, som
nu også er med termoglas. Der var ikke så mange til rengøring, næste år forsøger vi at sende en
huskemail ud, hvis vi har fået medlemmernes mailadresser.
- Bænkeopsætning: Mange var med til denne hyggelige arbejdsdag. Der blev opsat 13 bænke rundt
om i byen.
- Bænkeslibning: Efter nogen tid skulle bænkene slibes og der skulle rengøres omkring dem. Samme
flotte fremmøde, der var også tid og kræfter til oprydning på vandværksgrunden. Vandværket
diskede op med frokost.
- Kortspil: Der spilles kort hver 3. Tirsdag. Det foregår hos Jørgen og Jane fra 19.00 til 22.00.
Der spilles Whist, Bridge, Canasta og hvis man har andre spil kan det også lade sig gøre.
Seneste spilleaften var tirsdag d. 8.9.2009. Man kan bare møde op.
- Sct. Hans: Vi holdt Sct. Hans fest i forsamlingshuset med grill mad og bål. Jørgen holdt en rigtig
brandtale.
- Lejeforhøjelse: Vi har pga. stigende omkostninger forhøjet lejen af forsamlingshuset til 1500,- +
kontingent, hvis man ikke allerede er medlem af foreningen.
- Udlejning: Der har i år været ca. 25 udlejninger.
Regnskab:
- Lea fortalte om den nye cigarkassekonto. Lea har ikke lyst til at have kontanter liggende, og beder
derfor lejere af forsamlingshuset om at indbetale leje på denne konto. Hver måned overføres
pengene til foreningens regnskabskonto, sammen med månedens regnskab.
- Kirsten fremlagde årets regnskab, som i år har et overskud på ca. 10.000 kr.
Regnskabet blev godkendt.

Ingen forslag fra bestyrelsen
Ingen indkomne forslag
Valg af andelshavere og medlemmer til bestyrelsen.
Til bestyrelsen:
- Lea Lak Jensen blev genvalgt for en 2 årig periode
- Jørgen Jensen blev valgt til bestyrelsen for en 2 årig periode.
Suppleanter:
- Rasmus Johansen og Martin Scharling blev genvalgt og Jørgen Gabs kom ind som ny i gruppen.
Revisor:
- Karl Jensen blev genvalgt.
Evt.:
-

Bestyrelsen skal arbejde på, at få registreret alle andelshavere
Bestyrelsen skal forsøge at opbygge en e-mail adresse liste på medlemmerne, for at kunne udsende
information, indkaldelser, invitationer mm. Det skulle gerne give et bedre informationsniveau,
desuden nogle besparelser i kr. samt i tid.

Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag d.
17. September 2009 kl. 20:00 i
forsamlingshuset.
Både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er velkomne.

