Referat fra generalforsamling i Gantrup
Borgerforening onsdag d. 9. September 2011.
Dirigent: Allan Christensen
Referant: Lea Lak Jensen
Bestyrelsens beretning:
Året der gik:
-

Vi har i år fået et ekstra tilskud fra Horsens Kommune, det har vi ikke brugt endnu, fordi vi sparer
sammen til et nyt fyr.
Der har været rigtig god opbakning fra byen, både til rengøring og vedligehold af huset og ved
arrangementer.
Vi har fået bygget en ny bar som blev indviet til årets høstfest.
Der har været ca. 20 udlejninger i år. Desuden har vi haft en efterårs- og en forårs sæson med dans,
i alt ca. 25 onsdage.
Høstfest: Rigtig lækker mad. Mange deltagere.
Musik og dans med Chefen & Rapanden.
Høstfesten gav et lille overskud.
Dans: Der har i det forløbne år været to omgange selskabsdans, til stor fornøjelse for de 6-8 par
som deltog.
Vi har haft 2 store arrangementer i år. I februar havde vi Kjørmesgilde med bankospil. Der var fuldt
hus til en kanon fest som fortsatte til langt ud på natten. Der bliver en Kjørmesfest igen i februar
2012. Jørgen er allerede i gang med de indledende øvelser 
I April havde vi Trofæ fest. Et utroligt flot og velbesøgt arrangement. De mange billeder på
hjemmesiden vidner om arrangementets popularitet.
Sct. Hans aften kom mange på trods af udsigten til regn. Bording holdt festtalen, hvor han bl. a.
fortalte om det gamle ordsprog at hvis det regner til Sct. Hans bliver det en våd sommer. Han fik
vidst ret ;-).
Der har i vinterens løb været en del oversvømmelse også omkring forsamlingshuset. Det er
besluttet at der i dette efterår skal gøres noget for at forhindre vandet i at komme ind i huset fra
terassesiden.
Hjemmeside: Allan kunne oplyse at hjemmesiden har ca 100 besøgende om ugen.

Regnskab:
- Finn fremlagde årets regnskab, som i år har et overskud på ca. 62.000 kr.
- Vi har færre medlemmer i år, måske fordi vi har opkrævet kontingent via mail. Bestyrelsen må finde
en bedre måde at gøre det på, som sikrer at alle faktisk har set opkrævningen.
- Der blev stillet spørgsmål ved, hvad vores brandforsikring faktisk dækker. Finn vil undersøge det.
Regnskabet blev godkendt.
Ingen forslag fra bestyrelsen
Ingen indkomne forslag

Valg af andelshavere og medlemmer til bestyrelsen.
Til bestyrelsen:
- Lea Lak Jensen blev genvalgt for en 2 årig periode
- Jørgen Jensen blev genvalgt for en 2 årig periode.
Suppleanter:
- Rasmus Johansen og Martin Scharling blev genvalgt og Per Nybo Pedersen kom ind som ny i
gruppen.
Revisor:
- Karl Jensen blev genvalgt.
Evt.:
-

Suppleanterne vil gerne inviteres med til bestyrelsesmøderne. Det bliver de fremover.
Bestyrelsen bad om hjælp til oprydning efter høstfesten. Der var heldigvis nogle stykker som
meldte sig frivilligt.
Jørgen vil arr. en tur til Skærbæk d. 20.09.2011, hvor de der har lyst kan komme med til Sort Sol.
Forslag om at vi sætter foreningens kontonummer på hjemmesiden, i forbindelse med
forsamlingshuset.
Der var meget kritik af, at bestyrelsen har valgt ikke at have levende musik til årets høstfest.
Begrundelsen for denne beslutning er, at musikken de seneste år er blevet meget dyr, og derfor
sluger hele overskuddet på festen. Det blev henstillet til bestyrelsen, at forsøge at finde levende
musik til 3-4000 kr. Desuden blev det drøftet, at ’billetprisen’ fremover skal betales på forhånd, så
vi undgår at folk melder fra i sidste øjeblik.

Konstituerende bestyrelsesmøde bliver
torsdag d. 17. oktober 2011, kl. 20:00 i
forsamlingshuset.
Både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er velkomne.

