Referat fra Generalforsamlingen i Gantrup Borgerforening/Forsamlingshus
30.8.2021
1. Valg af dirigent:
a. Allan Christensen blev valgt
2. Bestyrelsens beretning:
a. Udlejning har pga corona været på vågeblus det seneste år, men der er
nu kommet gang i reservationerne.
b. Stien til Sandvad ligger på lejet jord. Jonas Wittrup-Jensen er tovholder
og stien er i foråret blevet repareret m. stigrus – tak til alle der hjalp
med projektet. Vi havde fået penge fra Landsbyrådet til arbejdet.
c. Hvis man er interesseret i at hjælpe, kan man henvende til enten Jonas
eller Rasmus Johansen! Der skal både tromles og brændes ukrudt
(Rasmus har fået konstrueret en tromle m. brænder).
d. Landsbyrådet:
i. Lea har søgt og fået bevilget tilskud til at udbedre stien til
Møldrup Skole – arbejdet er udført og tak til Lea for arbejdet.
e. Der er afholdt Sct.Hans fest i forsamlingshuset med fin tilslutning.
f. Der blev indkaldt til at se fodboldsemifinalen i Europamesterskaberne –
også her fin tilslutning.
3. Fremad:
a. Der er kommet forslag om at opsætte et skab, hvor man kan stille
bøger, så andre kan læse dem. Hvor skal det evt. være og hvem vil være
tovholder?
b. Hjertestarter er igen blevet ønsket. Der er tidligere blevet søgt hos
Tryg-fonden uden held. Hvem vil stå for det? Jonas + Niels meldte sig –
vi skulle gerne have både et kursus for evt. ”hjerteløbere” og et
abonnement på vedligehold. Bestyrelsen har bevilget penge til en
hjertestarter.
c. Vejbump - vi arbejder videre! Ligger hos Per.
d. ”Fremtidens landsby”:
i. Horsens Kommune har bevilget penge til udvikling af landsbyerne
i kommunen – byerne er blevet delt i 2 grupper, hvor vi deltager i
”Vestgruppen”. Det er i gruppen blevet bestemt at indkalde
arkitekt Bendt Nielsen til næste møde og måske bede ham om at
stå for det videre arbejde i de enkelte byer. Målet er at få

4.

5.

6.
7.

inddraget beboerne i de enkelte byer i arbejdet med
formuleringen for vores egen by.
e. Vi indkalder til fællesspisning fremover ca. 1 gang pr. måned.
f. Kjørmesgilde – forhåbentlig vil jægerne v. Rasmus Johansen tage sig af
det, som de plejer.
g. Sussi & Leo koncert er blevet udsat 2 gange pga Corona. Rasmus har
haft kontakten – forhåbentlig kan den gennemføres til foråret.
h. Arealet bag forsamlingshuset- hvad gør vi med det? Tovholder søges?
i. Forsamlingshuset har fået opsat varmepumper, så vi skal have fyret og
skorstenen pillet ned!
j. Huset trænger også til at blive malet. Vi forsøger at få penge fra
Nordlys- fonden.
k. Mødet med arkæolog fra Horsens blev udsat sidste efterår igen pga
Corona. Per bestiller ham igen – dato følger!
l. Tak til de, som har slået græsset omkring Forsamlingshuset (Jens nr.25,
Carsten, Martin +?) Allan slår langs Gantrupvej mod Ryvej.
m. Taget er blevet sprøjtet mod alger (Georg)
n. Tænk gerne på om I har nogle forslag til arrangementer i huset – fortæl
også gerne om spændende oplevelser f.eks. i forbindelse med
fællesspisning.
Regnskab:
a. Regnskabet blev godkendt – overskud på ca. kr. 19.000 - dog skal
årstallet lige rettes!
Valg til bestyrelsen:
a. Annette og Irene blev genvalgt. Der mangler stadig 1 medlem til
bestyrelsen, og der blev heller ikke fundet en suppleant.
Valg af revisor: Jonas blev genvalgt.
Evt.
a. Fonde.dk – Lea har adgangen og Horsens Kommune betaler
abonnementet. Send gerne begrundede forslag til Lea.
b. Der bliver en byvandring i Gantrup d.1.9. Egnsarkivet i Gedved v. Jørgen
Møller har henvendt sig til Lea, som har fået bl.a. Karen og Gitte til at
fortælle lidt om det de kan huske. Vandringen starter kl. 19 efterfulgt af
kaffe og småkager i Forsamlingshuset kl. 20.
c. Vi taler med Jens Glavind om at få vores vedtægter rettet til.
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