Referat fra ordinær generalforsamling i Gantrup Borgerforening d. 3. september 2014
Dagsorden udsendt pr. mail den 18. august 2013.
Ad. 1 - Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Katrine
Referent: Susanne
Ad 2 – Bestyrelsens beretning.
Finn berettede om det forgangne år.
Der er blevet kloakeret i hele byen.
Høstfesten i oktober 2013 gav ikke noget overskud.
Der var damejulefrokost som blev arrangeret af Marianne og Evy, og blev afholdt hos Marianne.
Der var Østerstur til Vadehavet, med godt tilslutning, og et ønske om turen kan gentages, arrangeret
af Jørgen 2mat.
Foredrag i forsamlingshuset, ved Skytten fra Julianelyst, hvor der var fuldt hus, arrangeret af Jørgen
2mat.
Kjørmesgilde hvor der var fuld hus, og hvor det gav et pænt overskud, arrangeret af Jørgen 2mat.
Sankthans fest, hvor der var stor tilslutning til fællesspisningen og bålafbrændingen, i år var der
lavet en heks.
Ved rengøringsdagen var der stor tilslutning, hvilket var en fornøjelse.
Der arbejdes forsat på at opkøbe jorden bag forsamlingshuset, vi afventer stadig svar fra
Jordbrugskommissionen.
Der er kommet nye beboere til byen, Niels og Marianne, Ryvej 66.
Beretningen blev godkendt.
Ad. 3 - årsregnskab
Finn stod for fremlæggelsen
Lånet til Horsens Kommune er rente og afdragsfrit, og skal først indfries, hvis/når Forsamlingshuset
skal sælges.
Regnskabet er gennemgået og fundet rigtigt af Karl Jensen.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4- Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

Ad. 5- Der er ikke modtaget nogen forslag
Ad. 6 – Valg af andelshavere og medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen.
Til bestyrelsen blev Per Nyby Pedersen, Allan Buhl Hansen (trailergården) og Niels Valeur valgt
for en 2-årig periode.
Suppleanter: Rasmus Johansen blev valgt som ny og Martin Scharling blev genvalgt.
Ad. 7 - Valg af revisor.
Karl Langballe Jensen blev genvalgt.
Ad. 8 - Evt.
Drøftelser om den kommende høstfest.
Der er bestilt musik til festen, der er lagt et link til dem på Gantrup.dk.
Der er bestilt mad, tre rettes menu.
Der kommer 20.000 kr. i ordinær tilskud fra Horsens kommune, og der skal søges om ekstra
ordinært tilskud inden 1. oktober 2014, hvorfor den ny bestyrelse mødes d. 24. september 2014, så
vi kan få lavet en ny ansøgning.
Bestyrelsen konstituerede sig allerede samme aften, ny formand blev Per Nyby Pedersen, Lea Lak
forsætter som kasserer.

Gantrup, den 7. september 2014 – Susanne Jensen

