Referat fra ordinær generalforsamling i Gantrup Borgerforening d. 4. september 2013
Dagsorden udsendt pr. mail den 18. august 2013.
Ad. 1 - Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Evy
Referent: Katrine
Ad 2 – Bestyrelsens beretning.
Finn berettede om det forgangne år.
Et år med Damejulefrokost hos Ruth, damejulefrokosten blev afholdt 2. år i træk, og Evy og
Marianne står for dettes års arrangement.
Afholdelse af Kjørmes gilde – var en stor success med fuldt hus og venteliste. Stor tak til Jørgen for
den store indsats.
Høstfesten var en udemærket fest. Festen gav ikke overskud. Der manglede tilslutning til oprydning
og tilrettelæggelse af festen. I år vil vi derfor gerne bede om mere hjælp for, at høstfesten kan
fortsætte.
Skt. Hans - en hyggelig aften med stor tilslutning. Evy opfordrede til, at børnene i byen laver en
heks til bålet. Ruth foreslog, at man kunne mødes weekenden forinden aftenen for at lave en heks.
Fisketur ved Gudenåen - skønt vejr og super hyggeligt med ca. 20 deltagende.
Arbejdslørdag blev til en torsdag i april. Dejlig stor opbakning; der blev ordnet en masse.
Vi vil gerne i det kommende år forny hoveddøren, da den ikke kan holde til mere maling, og vi vil
også gerne have, at vi får udskiftet nogle af vores puder til stolen i salen; de kan ikke vaskes...
Nye folk i byen blev budt velkomne!
Jordbrugskommissionen - vi har skrevet til Jordbrugskommissionen mht. muligheden for at få lov
til at købe jorden bag ved forsamlingshuset. Vi har endnu intet hørt. Vi kan ikke umiddelbart købe
landbrugsjord, idet vi bliver betragtet som et almindeligt parcelhus. Vi kunne godt tænke os at lave
stier i skoven - hundelufterskov - flytte bålhytterne derop - sætte shelters op, så man kan komme
forbi på ens cykeltur og overnatte. Vi ønsker også at få udvidet vores parkeringsplads. Ønsket er
også af hensyn til forsamlingshusets fremtid i tilfælde af, at vi ønsker at sælge huset.
Mulighederne blev drøftet.
Kloakering - og overfladevand.
Horsens vand har erkendt, at der skal noget til for at få løst problemerne med ledningerne. Der er
ingen dato endnu for, hvornår arbejdet påbegyndes.
Beretningen blev godkendt.
Ad. 3 - årsregnskab
Finn stod for fremlæggelsen
Horsens kommune har varslet at de vil omlægge tilskudsordningen, men vi ved ikke mere præcist
til hvad.
Vi skal ikke længere afdrage på gælden til kommunen, til gengæld skal gælden indfries til
kommunen i tilfælde af, at vi sælger huset.
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 Susanne Jensen (nr. 22) og Lea Lak Jensen valgt for en 2-årig periode.
Suppleanter: Per Nyby Pedersen og Martin Scharling blev genvalgt.
Ad. 7 - Valg af revisor.
Karl Langballe Jensen blev genvalgt.
Ad. 8 - Evt.
Drøftelser om den kommende høstfest.
Ruth bemærkede, at der er behov for få klippet hækken ved P-skiltet, så der atter er udsyn, når man
skal køre ud fra parkeringspladsen.
Gantrup, den 5. september 2013 – Katrine Wittrup-Jensen

