Referat fra Gantrup Borgerforenings Generalforsamling den
03.09.2008.
Referent: Lea Lak Jensen
Pkt. 1. Dirigent: Allan
Pkt. 2 Bestyrelsens beretning.
• Finn fortalte om de mange arrangementer der har været holdt i og omkring Gantrup
Forsamlingshus siden sidste generalforsamling:
• Høstfest med ca. 60 deltagere
• Nytårs aften med ca. 20 deltagere
• Gåture i omegnen – Til Det lille Røgeri og Sukkertoppen ca. 40 deltagere
• Trafikudvalget har fået forstærkning, idet Evy og Henning har været aktive i forbindelse
med skolebussens ruteomlægning og kommunens nedskæring i tilskud til betaling af kørsel
med skolebussen for de større børn.
• Den årligt tilbagevendende forårs rengørings- og reparationsdag i forsamlingshuset. 10 -12
deltagere, fantastisk forårsvejr, frokost foran huset i solen.
• Sct. Hans aften blev fejret med grill og bål ca. 25 deltagere.
• Sommerfest. Igen med Grill og bål ca. 35 deltagere.
• Kortspil tirsdag i hver 3. uge hos Jane og Jørgen. Næste gang d. 23.09. kl. 19.00 til 22.00.
• Lokalhistorie gruppen mødes og bygger videre på Veras fortælling om Gantrup. Se
hjemmesiden www.gantrup.dk.
Kommende arrangementer:
• Høstfest d. 04.10.2008 i Gantrup forsamlingshus.
• Der bliver i år arr. Dans i Forsamlingshuset. Det foregår om mandagen. Starter d.
15.09.2008 og løber over 12 gange. Der bliver 3 hold. Contry Line dance, Selskabs dans for
begyndere og Selskabs dans for øvede. Se Hanna Graugaards hjemmeside for yderligere
info og tilmelding www.gravgaarddans.dk.
Pkt. 3 Fremlæggelse af årsregnskabet.
• Kirsten fremlagde det reviderede årsregnskab, som blev godkendt.
Pkt. 4 Forslag fra bestyrelsen.
• Bestyrelsen havde ikke nogen forslag.
Pkt. 5 Indkomne forslag
• Der var ikke kommet forslag ind.
Pkt. 6 Valg af andelshavere og medlemmer til bestyrelsen.
For en 2 årig periode blev valgt :
• Finn Nygård
• Katrine Wittrup-Jensen
• Ove Leth Petersen

Som suppleanter blev valgt:
• Rasmus Johansen
• Martin Scharling
• Jørgen Jensen
Til revisor blev valgt
• Karl Jensen
Pkt. 7 Eventuelt.
Jørgen kom med forslag om, at søge Energi Horsens fonden om tilskud til isolering af gulv og tag
på forsamlingshuset. Jørgen og Finn vil arbejde videre med dette forslag.
Jørgen har 10 bænke, som han foreslår bliver placeret på strategisk rigtige steder langs Gantrupvej,
så man kan sætte sig ned og få en sludder når man mødes. Der bliver arrangeret en
bænkeopsætnigsdag.
Forslag om at få foredragsholdere til Gantrup via aftenskolen. Bestyrelsen arbejder videre med dette
forslag.
Vi har fået en ’opslagstavle’. Den skal sættes op ca. midt i byen. Bestyrelsen sørger for opsætning
op vedligehold.
Post til Gantrup forsamlingshus skal officielt omadresseres til Lea, som også sørger for at få det
gjort.

