Borgerforening
Ordinær generalforsamling 6. februar 2018 kl. 19.30
Referat
Referenter: Dorthe Kornmaaler og Iben Philbèrt Michelsen

1. Valg af dirigent og stemmetællere
Allan Jacobsen dirigent, Jan Brøgger og Niels Korsgaard stemmetællere

2. Bestyrelsens årsberetning
Om forsamlingshuset v/Iben:
Tak til hjælpere og økonomiske støtter. Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, som har udført
et fantastisk stykke arbejde.
Mål for 2017: At sænke ambitionsniveau ift. arrangementer og afvikle gælden til de lokale
håndværkere. Vi slap af med gælden 😊
Ikke mange udlejninger i 2017, hvis man bortser fra Pokerklubben. Kun en enkelt af de forkætrede
ungdomsfester. Stærkt hjulpet på vej af at Pokerklubben har haft huset 2 lørdage, der ellers har
været forespørgsler på. Det giver færre kroner i kassen at have poker frem for ungdomsfest, men
det er stabil indkomst og fører til meget mindre ballade og besvær.
Gamle møbler kan ikke længere lejes. De var ved at gå til af fugt og skimmel. De bedste blev
foræret til spejderne, som skal låne ud til f.eks. Bjergløbet og resten blev smidt ud.
Nogle af årets arrangementer har været en større succes end andre. Flere aflysninger pga.
manglende tilslutning.
Konvertering af månedlig torsdagsbar til en fredagsbar i kvartalet var ingen succes. Sammenfald
med øvrige arrangementer i lokalområdet medførte ingen gæster.
Største succeser: Sponsorbanko, som kræver et enormt forarbejde samt børnearrangement
sponseret af kirken og SMUKfest i august med efterfølgende fællesspisning (der kom en del
familier, som aldrig har brugt huset og man kan jo håbe, at de vil komme igen) – der arbejdes på at
få kirken med i et nyt arrangement i efteråret 2018.
Største fiasko: Majmarkedet, det var en dyr fornøjelse at have hyret livemusik til 10 gæster. Og det
var spild af alles tid. Der bliver ingen efterfest i forsamlingshuset i 2018, huset er udlejet til
Pokerklubben.
Julefrokost: Hårdt arbejde og en god fest men med ringe økonomisk udbytte.

Øvrige arrangementer: Johnny Cash koncertforedrag (løb lige rundt med kulturstøtte fra
kommunen), portvinssmagning (lille overskud, supergodt, Lone og Anne vil gerne arrangere igen),
koncert med James Rasmussen Trio i samarbejde med Liv i Forsamlingshusene (løb lige rundt,
barsalg dækkede selvrisikoen på 1.500 kr), koncert arrangeret af Lars Clausen med Slåbrock Band
(vi havde barsalget og det gav et lille overskud til huset).
Revy 2018: Der bliver ikke revy i første weekend i marts i år.
Andet: Som en udløber af den planlagte energirenovering (mere herom v/Finn) har vi fået 25.000
kr. til en legeplads, hvis vi lige selv skaffer de resterende 175.000. Lejere efterspørger et sted, deres
børn kan færdes trygt ifm. familiefester.

Om Borgerforeningen, energirenovering mm v/Finn
Finn er repræsentant for borgerforeningen i den nye sammenslutning Ejer Bjerge, som der
orienteres om.
Information om afhjælpning af de trafikale problemer på Risvej.
Samarbejde foreningerne på tværs skulle gerne i fremtiden føre til færre, men bedre besøgte
arrangementer. Hvis vi hjælper hinanden står vi stærkere.
Som en udløber af ”Tebstrup som Klimalandsby” blev ”energigruppen” nedsat. Forsamlingshuset
har fået tilsagn om et luft-vand varmeanlæg (ca. 100.000) men vi skal selv sørge for at grundlaget
for installation er i orden. Det kræver at gulvet isoleres og repareres (helst skiftes) og det skal vi så
have fundet pengene til. Der søges fonde og når vi kan vise, at vi selv kan levere penge/arbejdskraft
er det nemmere at ansøge. Det virker dumt at skifte gulvet, når ydermurene er fulde af fugt, men vi
er nødt til at komme i gang og må klare renoveringen i etaper. Et luft-vand anlæg formodes at
kunne reducere eludgiften med 50%

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
v/Lone
Vi har sparet mange penge ved at droppe den blå container fra Marius Pedersen, som
tilsyneladende mest blev brugt til bortskaffelse af byens borgeres private ”småt brændbart”.
Telefonabonnement droppet. Efter 10 måneders kamp opgav Lone kampen for at få Mobile Pay og
så har vi ikke noget at bruge telefonen til. Gaslæk i 2017 førte til stort forbrug sammenlignet med
tidligere år. En del flere annoncekroner, men det kastede som nævnt i beretningen ikke så meget af
sig som håbet. Har nu ”kun” gæld til kommunen og en regning i Brugsen.
Regnskabet godkendes.

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen samt indkomne forslag
Ingen forslag fra bestyrelsen og ingen indkomne. Dagsordenpunkt hurtigt overstået.

5. a. Fremlæggelse af budget
v/ Finn i Birgittes fravær
Budgettet er mest af alt en kopi af regnskabet for 2017. Dog er elforbrug sat noget højere, da
elvarmen på toiletterne er blevet repareret og man dermed kan forvente et højere forbrug.

b. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet bevarer sit nuværende niveau. Dette godkendes.

6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
Der skal i år vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Lone Simonsen, Dorthe Kornmaaler og Yvonne Engeldrum ønsker ikke genvalg, det samme gør sig
gældende for suppleanterne Jan Brøgger og Anne Hviid.
Efter mange forslag – alle tilstedeværende blev vist nævnt på skift – og bemærkninger om, at det
ved mangel på kandidater igen i år ville være nødvendigt med ekstraordinær generalforsamling,
blev følgende bestyrelsesmedlemmer valgt: Dorthe Kornmaaler (fortsætter alligevel), Carsten
Andersen (tilbage efter et års pause). Nyt ansigt: Lars Andersson (ikke lokal, men formand for
pokerklubben og dermed med stor interesse i at huset kører godt). Lone Simonsen og Anne Hviid er
suppleanter i det kommende år.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Kurt Basse og Birger Holm fortsætter som revisorer. De afgør selv, hvem der er revisor og hvem der
er suppleant 😊

8. Eventuelt
-

-

-

Blive bedre til at bruge udhængsskabet
Er lejepriserne for høje? Bestyrelsen skal se på det igen og prøve at sammenligne med de
omkringliggende huse. Men det er svært at gå meget længere ned i hverdagene, da det koster
en del penge at varme huset op og der dertil kommer gas, vand og faste udgifter.
Loppemarked?
ALLE kan komme med idéer til arrangementer og så ser bestyrelsen på det. Har man lyst til at
afholde et arrangement af almen interesse kan man låne huset uden beregning mod at huset
står for salget i bar osv.
Mere snak om legeplads og renovering
Det kunne hjælpe betragteligt på økonomien om der kom flere medlemmer
Der opstår en vis tvivl om fundraising. Nogle kan stadig huske, at der til generalforsamlingen i
2016 blev nedsat en lille 2personers gruppe, der skulle forsøge at skaffe midler. Det løb lidt ud i
sandet og bestyrelsen forsøger selv at søge de fonde, der kan søges.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:
Formand: Iben Philbèrt Michelsen, Horsensvej 92, 8660 Skanderborg
Næstformand og borgerforeningsrepræsentant: Finn Kobberø, Kattrupvej 30, 8660 Skanderborg
Sekretær: Dorthe Kornmaaler, Horsensvej 119, 8660 Skanderborg
Kasserer: Birgitte Kobberø, Kattrupvej 30, 8660 Skanderborg
Medlem: Frank Nielsen, Horsensvej 120, 8660 Skanderborg
Medlem: Carsten Andersen, Bjerggårdsvej 8, 8660 Skanderborg
Medlem: Lars Andersson Åbyvej 17sttv, 8230 Åbyhøj
(Suppleanter: Anne Hviid og Lone Simonsen)

