Tebstrup
Forsamlingshus
Referat fra generalforsamlingen d. 26. februar 2015.
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 bestyrelse og suppleanter
På valg er: Finn Kobberø, Michael Græm og Lisbeth Lorentzen, samt Gert Rørvang, der
ønskede udtræde før tid.
7. Valg af 2 suppleanter
Nuværende suppleanter: Lisbeth Lorentzen er indtrådt i bestyrelsen, Helle Kloster er
stoppet som suppleant.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Fra bestyrelsen deltog: Lars Clausen, Carsten Andersen, Gert Rørvang. Ikke til stede: Finn
Kobberø, Birgitte Kobberø, Lisbeth Lorentzen og Michael Græm.
Antal medlemmer til generalforsamling: 40
1. Torben Fahrendorff blev valgt som dirigent.
Stemmetællere blev valgt: Betina og Per.
Det blev konstateret, at generalforsamlingen er varslet jf. vedtægterne, ved opslag i Brugsen, samt
på hjemmeside og Facebook
2. Lars Clausen fremlagde beretning.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Lars fremlægger det reviderede regnskab.
Der blev stillet spørgsmål til medejerskab af telt, samt til gældsafvikling. Formanden informerede
om, at forsamlingshuset som en vigtig aktør i lokalsamfundet var nødt til at være med i teltet med
en andel på 3750 kr. Med hensyn til gældsafvikling er der lavet aftaler med de resterende kreditorer.
Regnskabet enstemmigt godkendt.
4. Ingen indkomne forslag, ingen forslag fra bestyrelsen.
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5. A. Budget fremlagt.
Budget godkendt
B. Forslag om stigning for 2016 til 300 kr. for husstand, 150 kr. for enlige/pensionister. Vedtaget
ved afstemning: 36 for, 4 imod og 3 blanke stemmer.
6. Anne Hviid Hyltoft, Karina Dühring Jæger og Iben Philbert Michelsen blev foreslået som nye
bestyrelsesmedlemmer.
Gert Rørvang valgte at fortsætte. Alle fire blev enstemmigt valgt.
7. Jan Brøgger og Helle Skovdal foreslået som suppleanter og valgt.
8. Kurt Basse og Birger Holm fortsætter som revisorer.
9. Vedrørende lejeforhøjelse blev der fra salen forespurgt, om der ikke kan laves regler/rabatter, så
medlemmer har en fordel ved leje af forsamlingshuset. Bestyrelsen udarbejder et regelsæt
vedrørende dette. For eksempel nedsat leje med 1000 kr., når man har været medlem minimum et
år.
Larm og ungdomsfester: Naboerne føler sig i stigende grad generet af ungdomsfester i
forsamlingshus med høj musik, larm på p-pladsen og generel dårlig opførsel i byen. Bestyrelsen har
igennem det seneste år forsøgt at indskærpe overfor lejerne, hvilke regler der gælder. Herunder, at
der skal være fem voksne til stede ved ungdomsfester, at døre og vinduer skal være lukkede hele
tiden, at der ikke må larmes på p-pladsen, at festens deltagere forbliver på forsamlingshuset grund
og at musikken stoppes kl. 02 senest.
Dette har vist sig ikke at være tilstrækkeligt, hvorfor bestyrelsen nu opfordres til at indgå aftale med
et vagtfirma (evt. De Gule Vagter). Betaling for dette lægges på lejen ved ungdomsfester. Det blev
foreslået, at aldersgrænsen kunne være 25 år.
Det blev ydermere foreslået, at bestyrelsen kan tage yderligere dobbelt depositum ved
ungdomsfester. Dette vil kunne virke som en bod, hvis ikke festen er forløbet i henhold til reglerne.
Bestyrelsen lovede at tage kontakt til et eller flere vagtselskaber.
Viser det sig, at dette tiltag ikke er nok, vil bestyrelsen overveje at lukke huset for ungdomsfester.
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Formanden opfordrede til, at der pustes nyt liv i Borgerforeningen.
Fra salen blev det foreslået, at borgerforeningen kunne ansætte en ”bypedel”/opsynsmand.
Bestyrelsen kigger på, hvad man har gjort andre steder, og undersøger samtidig økonomien i det.
Der var endvidere ønsker om:
Hundeskov
Adgang til søen
Mulighed for nedrivning af ”Bagerens hus”
Tilslutning til fjernvarme
Samt foredrag af kulturhistorisk karakter
Dette er alle sammen ting, Tebstrup Forsamlingshus og Borgerforening har med i det videre forløb.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Referent
Gert Rørvang

