Referat Generalforsamling Gantrup Forsamlingshus
Dato: 07.09.2016
1. Valg af dirigent

Dirigent: Allan B.Christensen
Referant: Lea Lak Jensen

Antal fremmødte: 13

2. Bestyrelsens beretning:
Per Nybye fortalte om de arrangementer der har været afholdt i forsamlingshuset i det seneste
regnskabsår 01.08.2015/31.07.2016.

Vi havde Sussi og Leo på besøg til et forrygende arrangement for fulde huse.
Der har været nogle hyggelige foredaragsaftener bl a. Ulven kommer og Flygtningelejr.
Vi har haft spis sammen aftener med stor succes.
Der var som tidligere år, stor tilslutning til Sct. Hans
Der var stor opbakning til årets rengøringsdag.
I det forløbne år er det endelig lykkeds at få købet af jordstykket bag ved huset gjort færdigt.

Fremadrettet:
Vi vil fortsætte med fællesspisning ca. hver anden måned.
Vi har planlagt Høstfest og Kjørmesfest.
Vi vil prøve at arrangere virksomhedsbesøg.
En tur på sukkertoppen med en naturvejleder.
Vi vil undersøge muligheden af at få overdækket den flisebelagte terrasse bag
forsamlingshuset.

Formandens beretning blev vedtaget.

3. Fremlæggelse af Regnskabet: Lea Lak Jensen fremlagde regnskabet,
Jonas Wittrup-Jensen havde foretaget revidering.

Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen:
En arbejdsgruppe har fremlagt et forslag til, hvad vi kan bruge det tilkøbte areal til.
Forslaget blev diskuteret og der kom gode meninger og kommentarer for og imod de enkelte
dele i forslaget. Der blev også fremsat nye forslag til udnyttelse af arealet.
Det blev besluttet, at en udvidelse af parkeringsarealet har første prioritet.
Derefter udtynding i skoven og plantning af nye træer samt etablering af stisystem i skoven.
Shelters og bålplads venter på yderligere afklaring.
Opsætning af fugletårn som det fremgår af forslaget var der modstand mod.
Yderligere forslag til udnyttelsen af jorden kan sendes til bestyrelsen.
Bestyrelsen indkalder til nyt borgermøde med fremlæggelse og diskussion af nye forslag.

5. Indkomne forslag.
Der var ikke yderligere forslag

6. Valg af andelshavere og medlemmer til Bestyrelsen:
Per Nybye, Allan Hansen og Niels Valeur blev genvalgt.
Susanne Jensen og Lea Lak Jensen ikke på valg.
Suppleanter: Martin Scharling og Rasmus Johansen.

7. Valg af revisor
Revisor: Jonas Wittrup-Jensen

7. Evt.
Der kom forslag om følgende:
At etablere en bogbytteordning.
At indkøbe lærred og fremviser til brug ved fælles arrangementer omkring sport, dans eller
andet som byen gerne vil se sammen.
Lukket Facebook gruppe for medlemmer af borgerforeningen.
Større ‘hytte’ i skoven som kan rumme op til 40-50 personer.

