
Tebstrup Forsamlingshus og 

Borgerforening 

 

Bestyrelsesmøde 2018.01.18 REFERAT 
 

Deltagere: Anne (suppl), Lone, Dorthe, Frank, Finn, Iben  

Afbud: Yvonne, Birgitte 

Referent: Iben 

Dagsorden 
1. Siden sidst 

a. Underskrift af referat fra 2017.11.01   

b. Forsamlingshuset Formanden er uforberedt, men der er heller ikke sket ret meget siden 
sidst. Ikke mange udlejninger, ingen klager. Kontingenter tikker ind i disse dage. 

c. Borgerforeningen Finn fortæller lidt om borgermødet i aftes suppleret af Dorthe og Anne 
som rent faktisk var der. Mange gode tiltag i forhold til eksempelvis samarbejde om årshjul 
så alle foreninger ikke lægger deres arrangementer samme dag. Traktortræk i år ligger Skt. 
Hans aften og der arbejdes på at det bliver et stort, fælles arrangement. 

d. Energigruppen m.fl. Der er ikke sket alverden. Afventer at konsulent fra kommunen får 
nogle tal mv. 

e. Arrangementer, evaluering: 
- Portvinssmagning. Gik rigtig godt. Alle var glade. Det løb rundt og kan måske 

hente et overskud hjem, hvis det gentages. Lone og Anne er villige til at arrangere 
igen.  

- Four Jacks. Ikke særlig godt besøgt. Må betale selvrisiko på 1.500 til Liv i 
Forsamlingshusene. Hvilket vel lige var det beløb vi fik hentet hjem på barsalg. 
Bandet var faktisk ok og de tilstedeværende hyggede sig. Men der burde have 
været flere gæster. Og bandet burde have spillet i den tid de fik betaling for. 
Måske gjorde de det? Måske stod der noget andet i den kontrakt de indgik med 
LiF end der stod i vores?? 

- Julefrokost. Kæmpe arbejde især fra Lones side. Gæsterne var glade og tilfredse. 
Godt band. Men det kunne mærkes på økonomien, at der var skåret ind til benet 
således at entreindtægterne kun lige dækkede mad og musik. Folk har tidligere 
brokket sig over at det var for dyrt, så vi havde jo halveret prisen og så lavet 
klippekort til baren i stedet. Kunne godt have brugt 20 tilmeldte mere og så 
havde det pyntet på barsalget, hvis der ikke havde manglet 10 af gæsterne fra 
Horndrup Smedeværksted. 

- Fællesspisning (aflyst) og fredagsbar i december: Fredagsbaren blev åbnet men 
der kom kun Lone, Anne og 2 veninder. Der kom 180 kr i kassen, skønne spildte 

kræfter 😊 
- Revy – aflyst på hasteindkaldt møde før jul! Kun Finn som skulle åbne og så Lars 

og Kirsten dukkede op til mødet. Lars og Kirsten ville ikke stå i spidsen for at få 
revyen stablet på benene, så det blev besluttet at aflyse. I 2019 er der revy i 
Tåning, så det bliver 2020 inden vi evt. skal prøve igen. Bestyrelsen, som vælges i 



 
 

2019 må i gang allerede midt på året, hvis der skal trommes folk sammen til det. 
Det er en af de få begivenheder i huset som giver et pænt stort overskud. 

2. Økonomi 
Peter har fixet gulvvarmen, men hvad han lige har gjort vides ikke og regningen er stadig 
ikke dukket op. Men såfremt han helt har skiftet vandvarmeren løber det måske op i 4-
5.000 kr. En 30 l beholder koster mellem 1.000 og 3.500 hos billigvvs.dk som nok ikke er 
dem, han køber ind hos. Dertil kommer arbejdsløn.  
 
Der er nu dejlig varmt i huset, Iben tjekket i dag, vandvarmer ikke skiftet. Vi skal være 
opmærksomme på at elmåleren ikke løber løbsk. Problemet er, at det tager flere dage at 
varme op, så det kan ikke hjælpe, at vi slukker i vinterhalvåret. Der kan godt komme til at 
gå en rum tid, førend vi ser en regning fra Peter.  
 
Kl. 7.14 i morges stod der 30.107,99 kr på driftskontoen. Der er kommet en del 
kontingenter ind, de seneste dage 
 
Se i øvrigt punkt 3b3 

 

3. Generalforsamling 2018.02.06 kl. 19.30 
a. Praktisk:  

- Indkaldelse sendt pr mail plus annonceret på fjæsen og i Brugsen. Skal vi gøre 
mere? Det er næsten for sent at sætte annonce i Ugebladet?? Ja, slå op i Ejer 
Bjerge gruppen på face, sende besked til Allan om at vi gerne vil på tavlen i 
Brugsen – Iben 

- Opstilling/borddækning: ?? Finn, Anne, Lone, Frank mandag kl. 17 
- Spisning – stegt flæsk og persillesovs kl. 18.00. Tilmelding i Brugsen eller på mail. 

Iben holder styr på tilmeldingerne. 
- Mad: Kirsten Jensen. Lige spørge hende, om hun vil have skrællede kartofler, 

dem kan Anne skaffe. 
- Afrydning og opvask: Spørge Margit? Iben spørger Margit og ellers hjælpes vi ad. 
- Oprydning og rengøring: ?? Det gør vi bagefter, dem, som har mulighed for det. 

b. Program 
Velkommen Iben, men først efter spisning. 
Dagsorden (åben til 2018.01.30) Iben sørger for at få eventuelle forslag med 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Bestyrelsens årsberetning Iben om forsamlingshuset i hovedtræk, Finn om 

energigruppe, renoveringsprojekter, Ejer Bjerge samarbejdet og 

Borgerforeningen generelt 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab Lone (Birgitte deltager 

ikke) fremlægger på dagen. Iben tager snarest kontakt til Kurt og Birger om 

revision. Vi kigger det lige igennem i dag.  

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen samt indkomne forslag (frist til 2018.01.30) 

Bestyrelsen har ikke nogen forslag. Flertallet mener ikke at det er en ide at få et 

punkt med (som kan udgå) om nedlæggelse af foreningen såfremt det ikke lykkes 

at skaffe nok bestyrelsesmedlemmer på ordinær. 

5. a. Fremlæggelse af budget Finn, da Lone ikke vil, når hun træder ud af bestyrelsen 

og Birgitte ikke kommer 



 
 

b. Fastlæggelse af kontingent Enighed om at nuværende er smertegrænsen, så det 

vil vi anbefale ikke ændres 

6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter. Vi skal skaffe 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 

suppleanter. Den ene suppleant skal være klar på at deltage i møderne, da 

Birgitte efter aftale er fritaget for at deltage og ”bare” klarer regnskaberne. 

Dorthe vil gerne fortsætte som suppleant, men er ikke nødvendigvis klar på at 

deltage i alle bestyrelsesmøder. Der er ikke mange ideer til, hvem der kunne 

tænkes at blive lokket ind i folden. Vi må tage det som det kommer og se, om der 

ikke skulle være nogen som melder sig på generalforsamlingen. Der står faktisk 

ikke noget i vedtægterne om, hvad vi gør, såfremt det heller ikke på en 

ekstraordinær generalforsamling lykkes at skaffe bestyrelsesmedlemmer nok. 

Men umiddelbart må forløbet være, at der på en eventuel ekstraordinær 

generalforsamling er et punkt på dagsorden som hedder afstemning om afvikling 

af foreningen. Det kan så enten bortfalde (hvis nogen melder sig) eller være 

første afstemning. Der skal så holdes endnu en ekstraordinær generalforsamling 

med kun det ene punkt på dagsordenen. Og så må vi tage den derfra. Men mon 

det kommer så vidt? 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant Det bliver forhåbentlig ikke noget problem. 

Den ene er på valg i år, men det vides ikke hvem. Birger og Kurt har vist 

efterhånden vundet hævd på de pladser. Men hvis nogen melder sig er det jo 

bare fedt 😊 

8. Eventuelt 

 
4. Eventuelt 

a. Rengøring: Finn og Birgitte har foreløbig overtaget tjansen og således vedbliver det at være 
i hvert fald til en ny bestyrelse beslutter det anderledes 

b. Pokerklubben: Martin har lavet ny kontrakt, hvor vores ønskede ændringer er med. Den 
befinder sig et eller andet sted i Bermudatrekanten, aka formandens skrivebord eller 
omegn. Den er ikke lige at finde, men ændringerne er med. 

c. Betina: Har fået egne lokaler i Skanderborg og har kun, pt., et arrangement i huset i maj. 

d. Naboklager: Ingen 😊 Men der har selvfølgelig også kun været poker, julefrokost og et par 
enkelte stille og rolige private fester. 

e. Nytårskuren?? Stadig 2018.02.23?? NEJ, VI DROPPER DET. PT UMULIGT AT FINDE EN DAG. 
VI MÅ LAVE EN OVERTAGELSESMIDDAG FOR GAMLE OG NYE MEDLEMMER, NÅR DER LIGE 
ER FALDET LIDT RO PÅ. 
 

5. Næste møde: Konstituerende (forhåbentlig) eller også snarest efter generalforsamlingen, da vi jo 
så skal have ekstraordinær stablet på benene. 
 


