Gantrup Forsamlingshus/Borgerforening
Referat fra generalforsamling 24.sept.2020
1. Valg af dirigent:
a. Janne blev valgt til ordstyrer.
2. Bestyrelsens beretning:
a. Irene oplæste Pers beretning:
”Året er gået stille og roligt og vi har fortsat tidligere års aktiviteter.
Der har været ”spis sammen” med jævne mellemrum
Vi har haft foredrag omkring en motorcykeltur i Australien
Vi har haft Kjørmesgilde med sædvanlig god tilslutning
Bestyrelsen har fået opsat ny varmeforsyning i stedet for oliefyret, som var
noget ustabilt. Ligeledes er der sat nye lamper op i den lille sal.
Der er opsat nye skabe på loftet til diverse effekter.
Herudover har en del medlemmer hjulpet med vedligehold, græsslåning etc. Tak
for det alle sammen.
I det nye år forventer vi at fortsætte i samme spor og reservér allerede nu til
fællesspisning d. 20.10., Kjørmes d. 6.2.21 og Sussi og Leo d.19.3.21.
Herudover er der indlæg om Gantrups historie fra oldtiden til nu af
museumsinspektør, arkæolog Per Borup, fra Horsens Museum dato? Få
kendskab til dine forfædre fra Gantrup.
b. Irene lovede en kalender med datoer for allerede aftalte arrangementer.
Kom endelig med forslag til arrangementer!!
3. Fremlæggelse af årsregnskab:
a. Niels har lavet en anden opdeling af kontingent og lejeindtægter – derfor lidt
andre beløb
b. Der er kommet nye regler om kommunetilskud – det er nu et fast beløb pr.
forsamlingshus.
4. Arbejdsgrupperne:
a. Kjørmesgilde: Rasmus med ”sædvanlig” arbejdsgruppe.
b. Cykelsti: Rasmus – med hjælp af frivillige – meld jer gerne! Brænder kan
lånes hos Jonas og Rasmus. Forslag om en form for kalender, hvor man
kunne skrive sig på – evt. på Facebook-siden. Allan (Trailergården) slår
græs langs stien.
c. Bestyrelsen sender en ansøgning til Landsbyrådet om tilskud til
vedligeholdelse af cykelstien.
d. Græsslåning, Sanne/Carsten slår bag Forsamlingshuset.
e. Hjemmeside, Allan
f. Foredrag, kom endelig med forslag til Bestyrelsen, så hjælper vi gerne –
økonomien må gerne så vidt muligt hvile i sig selv, men det ser vi på i det
enkelte tilfælde.

g. Sommerfest, årets fest blev afblæst pga Corona. Janne melder sig som
tovholder på fest til næste sommer, men beder om hjælp via Facebook, men
meld jer endelig!
5. Supplerende omkring Landsbyrådet:
a. Der er midler, som kan søges. Afgørelsen om hvilke forslag der kan få støtte
ligger hos Landsbyrådets medlemmer, hvor Per deltager fra Gantrup. Det
skal være aktiviteter, som ikke direkte har noget med Forsamlingshuset at
gøre, men omkring noget som fællesskabet kan have glæde af: det kan være
shelters, borde/bænke til fællesareal, mulighed for motion - slip fantasien løs.
Kom endelig med forslag og dan evt. en arbejdsgruppe og aflever det til
bestyrelsen inden d. 15. oktober. Der er en del penge i kassen!
6. Indkomne forslag:

Forslag fra Bestyrelsen:
o Forslag 01: vedtægtsændring
o Nuværende: § 2, stk. 1
o Enhver myndig person, som enten er bosiddende, ejer fast
ejendom i et område der ligger geografisk i eller ved Gantrup, eller
har anden naturlig tilknytning til området, kan optages enten som
andelshaver, ved erhvervelse af andelsbrev á kr. 500 samt ved
betaling af et årligt kontingent á kr. 300, eller som medlem ved
betaling af et årligt kontingent á kr. 300.
Forslag:
§ 2, stk. 1
o Enhver myndig person, som enten er bosiddende, ejer fast
ejendom i et område der ligger geografisk i eller ved Gantrup, eller
har anden naturlig tilknytning til området, kan optages enten som
andelshaver, ved erhvervelse af andelsbrev á kr. 1000 samt ved
betaling af et årligt kontingent á kr. 500, eller som medlem ved
betaling af et kontingent á kr. 1500 det første år og á kr. 500 for
efterfølgende år.
Begrundelse for forslaget:
Forslaget kommer frem, da der uden f.eks. Kjørmesgildet er et meget lille
overskud på udlejningen af Forsamlingshuset.
a. Forslaget blev vedtaget, men med forslag om at gennemgå vedtægterne og
evt. tage priser ud af vedtægterne.
7. Valg:
a. Per blev genvalgt med akklamation.
b. Niels blev også genvalgt med akklamation.

c. Rasmus ønsker ikke genvalg, men fortsætter gerne med de hidtidige
praktiske opgaver!
d. Ingen af de tilstedeværende meldte sig til bestyrelsen. Forsamlingen gav
bestyrelsen tilladelse til at fortsætte med en vakant plads.
8. Valg af revisor:
a. Jonas blev genvalgt.
9. Evt.:
Der var under eventuelt en diskussion af mulighederne for at reducere
hastigheden for bilerne gennem byen og flere forlag blev nævnt. Det blev
aftalt at bestyrelsen skulle finde løsninger. Efterfølgende har bestyrelsen
henvendt sig til Horsens Kommune for at få en dialog.
Der mangler udsigt til venstre ved udkørsel fra Forsamlingshuset? Jonas
lovede at klippe ind.
26.9. Irene

