Referat fra generalforsamling i Gantrup
Borgerforening onsdag d. 8. September 2010.
Dirigent: Allan Christensen
Referant: Lea Lak Jensen
Bestyrelsens beretning:
Finn fortalte om - Året der gik:
 Der har i år været fantastisk god opbakning til alt hvad der er foregået i løbet af året.
 Høstfesten trak fuldt hus og gav også overskud.
 Der har været danseundervisning både efterårs og forårs hold. Festligt og med ’afdansningsbal’.
 Forsamlingshuset har været i brug ca. 25 gange i løbet af året, altså ca. hver anden weekend.
 Nytårsfest var i år ramt af sygdom og andre arr., så der var ikke i år brug for de store lokaler til
dette arrangement.
 Der er blevet lagt nyt gulv i forsamlingshuset år. Et ekstra tilskud fra Horsens kommune gjorde det i
første omgang muligt, dertil har der også her været god opbakning fra byen og VIA UC.
 Borgerforeningen kårede i år byens høvding ved en vældig fest som han selv havde inviteret til 
 Sct. Hans aften i Forsamlingshuset havde så mange fremmødte i år, at vi næsten ikke havde
bordplads nok. Det var rigtig hyggeligt.
 Hjemmesiden www.gantrup.dk er rigtig flot og har mange besøg. Ros til Allan.
Beretningen blev taget til efterretning.
Regnskab:
- Finn fremlagde årets regnskab, som i år har et underskud på knapt 30.000 kr. Årsag til årets
underskud er, at det nye gulv blev lidt dyrere end vi havde regnet med. Det betyder dog ikke at vi
er ved at gå fallit, og regnskabet blev godkendt.
Ingen forslag fra bestyrelsen
Ingen indkomne forslag
Valg af andelshavere og medlemmer til bestyrelsen.
Til bestyrelsen:
 Finn Nygård blev genvalgt for en 2 årig periode
 Katrine Wittrup-jensen blev valgt til bestyrelsen for en 2 årig periode.
 Ove Leth Petersen blev genvalgt for en 2 årig periode
Suppleanter:
 Rasmus Johansen, Martin Scharling og Jørgen Gabs blev valgt.
Revisor:
 Karl Jensen blev genvalgt.
Evt.:

Der blev efterlyst en beskrivelse på hjemmesiden af, hvordan man bliver medlem af Gantrup
Borgerforening. Allan vil tilføje denne information på hjemmesiden.
Hvis nogen ønsker at sende information til alle borgerforeningens medlemmer, eks. indkalde til et
arrangement, kan man henvende sig til Katrine som vil formidle informationen via Borgerforeningens mail
liste.
Der blev efterlyst et juledekorations arr. Med eks. Birthe Lind. Lea vil undersøge om Birthe har tid sidst i
november.
Af kommende arr. har vi jo høstfest d. 2 oktober i år. Nytår i forsamlingshuset hvis vi er mange nok.
Kjørmes fest d. 5. feb. 2011 og i april vil vi holde en trofæ-dag.
Første lørdag i oktober er d. 1. så høstfesten bliver i 2011 d. 8. oktober.

Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag d.
16. September 2010 kl. 20:00 i
forsamlingshuset.
Både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er velkomne.

