
 Tebstrup Forsamlingshus 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen, samt indkomne forslag     
5.  

a. fremlæggelse af budget 
b. fastlæggelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelsen, minimum 7 personer 
Nuværende i bestyrelsen: Lone Simonsen, Yvonne Engeldrum, Dorthe Kornmaaler, Karina Jæger, 
Anne Hviid Hyltoft, Carsten Andersen og Iben Michelsen.  
På valg er: Karina, Iben, Anne og Carsten. Ingen ønsker genvalg. 
7. Valg af 2 suppleanter 
Nuværende suppleanter: Jan Brøgger og Tina Clausen. 
8. Valg af revisor 
Nuværende revisor: Birger Holm og Kurt Basse. 
9. Hvis der ikke stilles en bestyrelse på 7 

a. Skal huset lukkes? 
b. Skal huset bortforpagtes? 

10. Eventuelt 
 
Referat: 
Fra bestyrelsen deltog: Karina Jæger, Iben Michelsen, Lone Simonsen, Yvonne Engeldrum, Carsten 
Andersen, Anne Hviid  
 
Antal medlemmer til generalforsamling: 30 
 
 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 
Dirigent: Allan Jakobsen. Stemmetæller: Jan og Torben 
Er generalforsamling varslet lovligt? – det har den fordi der har været opslag i Brugsen i en 
måned. 
2. Formandens beretning 
Vigtigste punkt er at der skal skaffes nogle nye bestyrelsesmedlemmer. Der skal være 7 i alt. 
Ellers så er alternativet nok at lukke huset eller finde en forpagter. 
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Året der gik:  
vi startede ud med at have svært ved at samle en fuldtallig bestyrelse.  
Vi har forsøgt at få eftergivet vores gæld til kommunen, hvilket ikke lykkedes, men vi fik 
sammenlagt vores 3 lån og fik en ”ny” løbetid på 30 år. 
Ellers har målet været at få bragt gælden ned. Dog kom en uventet regning fra RenoSyd, fordi 
Lars Clausen (tidligere formand) har betalt med sin private konto igennem ca. 3 år og denne 
regningen har vi nu betalt tilbage. Der er også blevet afdraget en del til Peter og Martin VVS og 
John Arne. 
Der har ikke været så meget udlejning og det er egentlig mest pokerklubben der bruger huset. Vi 
har en stor udfordring i at den samme nabo klager ved HVER arrangement der laver den 
mindste lyd. 
Vores egne arrangementer: der er ikke den store opbakning. Fællesspisning er sat ned i antal og 
dermed godt besøgt når Jytte har lavet maden for os (gratis) og derfor har hun lånt huset til 
velgørende arrangementer. Torsdagsbaren har desværre været rigtig dårligt besøgt. 
Revyen er en kæmpe succes og afholdes hvert 2. år fordi det er et stort arbejde.  
Majmarked var også en succes og vi fik lidt nye medlemmer. Sponsorbanko er også en succes, 
men det er et virkeligt stort arbejde, hvor der er brug for hjælpende hænder ude fra. 
I august havde vi et godt børnearrangement med koncert for børnene i børnehaven. Stor succes 
og børnene hyggede sig. 
Sammen med ”liv i forsamlingshusene” afholdte vi Irsk aften med koncert og der var fuldt hus. 
Ellers har der været aflyst et par arrangementer desværre, herunder julefrokost og 100 pigers 
fest. 
Sidste år blev der nedsat en gruppe bestående af 3 personer som skulle skaffe penge til 
renovering af huset. Dog er der ikke sket så meget på denne konto. 
 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
Indtægter: salg i baren, udlejning, kontingent, sponsorater, tilskud fra kommunen.  
I år har vi været mere udfarende og dermed fået lidt flere medlemmer, men de skal jo selv 
melde sig ind igen året efter. 
Tilskud fra Go’on vil fremadrettet ikke komme, fordi konceptet er lavet om og det kun er nogle 
få foreninger på landsplan der får et tilskud, som så til gengæld er meget større. 
 
Udgifter: indkøb af mad og drikke til arrangementer, rengøring, forsikringer, varmeudgifter, 
annoncer, internet og telefon. 
 
Budget: i 2017 skal der virkelig bruges nogle penge på renovering, for ellers kan vi ikke blive 
ved med at leje huset ud. Der skal stadig gøres en indsats for at få nye medlemmer. 
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Spørgsmål: hvad er der gjort for at få 2016s medlemmer bliver medlemmer i 2017? – der er 
sendt en mail til alle medlemmer. 
 
Regnskabet er godkendt 
 

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen, samt indkomne forslag     
Der er ikke sat nogen forslag. 
 
5.  

a. fremlæggelse af budget 
Hvorfor er der ikke noget budget for 2017? Fordi vi bruger tallene for 2016 og vi er en lille 
forening. Vi arbejder på at få tal på renovering af huset, vi venter på tilbud fra Finn Kobberø 
og Carsten Engeldrum. 
 
b. fastlæggelse af kontingent 
Vi bibeholder kontingentet på 150 kr. for enlige og 300 kr. for en husstand. 
 

6. Valg af bestyrelsen, minimum 7 personer 
Nuværende i bestyrelsen: Lone Simonsen, Yvonne Engeldrum, Dorthe Kornmaaler, Karina Jæger, 
Anne Hviid Hyltoft, Carsten Andersen og Iben Michelsen.  
På valg er: Karina, Iben, Anne og Carsten. Ingen ønsker genvalg. 
 
Finn og Birgitte Kobberø og Frank Nielsen stiller op, Iben genopstiller. De er hermed valgt. 
 
7. Valg af 2 suppleanter 
Nuværende suppleanter: Jan Brøgger og Tina Clausen. 
 
Anne Hviid stiller op. Jan Brygger fortsætter. De er hermed valgt. 
 
8. Valg af revisor 
Nuværende revisor: Birger Holm og Kurt Basse. 
 
Genopstiller begge to og blevet valgt. 
 
9. Hvis der ikke stilles en bestyrelse på 7 

a. Skal huset lukkes? 
b. Skal huset bortforpagtes? 

Punktet udelades, da det ikke er aktuelt. 
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10. Eventuelt 

• Der burde holdes loppemarked igen, for at få penge til huset. Folk kan komme med deres 
ting og så kan nogen sælge dem og alle tingene til fordel for huset. Det skal holdes omkring 
hvert 3. år. 

• Klimaby: der vil komme mere om det i 2017. Borgerforeningen arbejder videre med dette 
med Søren Krause i spidsen. 

• Sponsorbanko: der skal en skrivelse med ud når man søger om præmier, så butikkerne ved 
hvad pengene går til. (dette havde vi også) 

• Rengøring: Er slet ikke godt nok. Der er spindelvæv mange steder og der er cigaretskodder 
på fliserne udenfor, handicap toilettet er beskidt. Dette er ikke godt nok når man betaler for 
leje. 

• Det er synd at der ikke er nok der vil hjælpe til arrangementer. 
• Hvordan får man tilflytterne til at komme i forsamlingshuset? Tilflytter fest? Du må kun 

komme hvis du har boet i byen i under 10 år. 
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 
 
Referent 
Karina Jæger 
 


