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Referat fra generalforsamlingen d. 11. februar 2016. 
 
 
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: Birgitte Kobberø, Lars Clausen og Gert Rørvang. Ingen ønsker genvalg. 
7. Valg af 2 suppleanter 
    Nuværende suppleanter: Jan Brøgger og Helle skovdal. 
8. Valg af revisor 
    Nuværende revisor: Birger Holm og Kurt Basse 
9. Eventuelt 
 
Fra bestyrelsen deltog: Lars Clausen, Gert Rørvang, Karina Jæger, Iben Michelsen  
 
Antal medlemmer til generalforsamling: 31 
 
1. Allan Jakobsen blev valgt som dirigent. 
    Stemmetællere blev valgt: Tina Clausen og Finn Kobberø. 
 
Det blev konstateret, at generalforsamlingen er varslet jf. vedtægterne, ved opslag i Brugsen og på 
skolen. 
 
2. Lars Clausen fremlagde beretning. 
Huset har dannet ramme om koncerter og fællesspisning, samt udlejning til fester. 
Der skal lyde en stor tak til alle dem som har hjulpet til. 
Torsdagsbar er ikke helt så populært i 2015 som i 2014. 
Sponsor banko gik rigtig godt, og tak til alle sponsorerne og alle deltagerne. 
Julefrokosten blev en succes med fri bar. 
Udlejning til unge er både gået godt og skidt – mest skidt. Men det er ikke let at løse problemet og 
den nye bestyrelse må se på nye løsninger, så naboerne ikke bliver generet så tit. 
Færre udlejninger kunne åbne for nye og alternative aktiviteter. Fx er der Pokerklub hver onsdag 
aften, men andre idéer er også meget velkomne, det handler om at være kreativ. 
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Ombygning:  
Vi har fået sat nyt loft op og rumklangen er blevet reduceret. Det bliver lavet frivilligt og med 
indkøbspriser fra de lokale håndværkere. 
Der skal skiftes gulv, fordi det er helt slidt og det er ikke let at skaffe penge. Det koster ca. 75.000 
kr. eller 50.000 hvis vi selv kan lave det. 
Vi har fået afdraget lidt gæld – men det er helt afgørende at byens borgere melder sig ind. 
Formanden vil gerne sige tak for mange gode år. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
3. Lars fremlægger det reviderede regnskab.  
VI har ikke haft lige så mange aktiviteter i 2015 som i 2014. 
Vi har et alvorligt problem med medlemmer. 13.000 kr. i kontingent er for lidt. Der er omkring 350 
husstande i byen. 
Vi er gået ned i indtægter og op i udgifter. 
 
Der stilles spørgsmål om hvorvidt kontingentet opkræves forkert, fordi medlemmerne hver år skal 
huske at betale. Det burde være automatisk indtil man melder sig ud. Man kunne også stemme 
dørklokker og folk kunne betale med det samme via Mobile Pay eller man kunne betale nede i 
Brugsen. Hvis man stemmer dørklokker om formiddagen, så kunne det være et arrangement om 
eftermiddagen hvor man kunne se huset, hvis man nu er ny i byen. 
På tekst TV stod der i går at hvis et forsamlingshus skylder kommunen penge, så kunne man få 
gælden slettet (for at hjælpe forsamlingshusene). 
Man kunne også være værd at overveje jordvarme (problemet er bare at det er dyrt at varme op fra 
10 grader til 20 grader), for at spare på elregningen (opvarmning). Der skulle dog komme 
fjernvarme til byen. Og man kunne jo også forberede gulvet til gulvvarme, når det alligevel skal 
skiftes. 
Hvis huset bliver brugt meget mere, mere fleksibelt, så ville det være fint at det var varmt hele 
tiden. Med en kode på hoveddøren er det også fleksibelt at leje huset også til mindre arrangementer. 
Så bliver det også lidt mere medborgerhusagtigt – lad os bruge det til noget andet end store fester. 
 
Hvad er små anskaffelser? Opvaskemaskine (5000 kr.), porcelæn til servering og glas. 
 
Regnskabet enstemmigt godkendt. 
 
4. Ingen indkomne forslag, ingen forslag fra bestyrelsen. 
 
5. A. Budget fremlagt. 
Vi skal have nogle flere medlemmer og nogle flere sponsorater herunder foreslås det at lave en 
gruppe, ved siden af bestyrelsen, som tager sig af at skaffe sponsorater. 
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Budget godkendt 
 
 
5. B. Uændret kontingent: 300 kr. for husstand, 150 kr. for enlige/pensionister.   
Godkendt kontingent. 
 
6. Valg af bestyrelse – man sidder i 2 år. 
Gert Rørvang, Lars Clausen og Birgitte Kobberø ønsker ikke at genopstille.  
Nuværende bestyrelse: Anne Hviid Hyltoft, Karina Dühring Jæger, Carsten Andersen og Iben 
Philbert Michelsen.  
Foreslået til bestyrelsen: Anders Blach 
Det er muligt at konstituere bestyrelsen senere, hvis forsamlingen giver lov til dette, hvis vi ikke 
kan finde medlemmer nok på generalforsamlingen. Vi er ikke nervøse for at finde 2 mere, ellers må 
Jan og Helle træde ind. 
 
Anders blev enstemmigt valgt og bestyrelsen arbejder videre med at finde 2 mere og hvis vi ikke 
finder nogen, så indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling. 
 
7. Jan Brøgger og Helle Skovdal genopstiller som suppleanter og enstemmigt valgt.  
Rettelse: Efterfølgende har det vist sig at Helle Skovdal desværre ikke genopstiller og dermed 
arbejder bestyrelsen på at finde en suppleant sammen med de 3 bestyrelsesmedlemmer. 
 
8. Kurt Basse og Birger Holm genopstiller og fortsætter som revisorer. 
 
9. Eventuelt 
Gruppe der skal finde sponsor:  
Yvonne Værum, 41 50 50 22 
Lars Clausen 
Finn Kobberø, (Birgittes mail – bare Finn i stedet for Birgitte) 
 
Larm ved fester. Det er mest ungdomsfester, men også andre fester. Der skulle måske være en fra 
bestyrelsen til hver ungdomsfest. Naboerne er nok ved at være trætte af at der er larm. Måske kan 
kunne have udsmidere. Der skal være forældre til festen, men de forældre gør ikke noget, så det 
hjælper ingenting. 
Det er også rigtig dyrt at leje. 
Skal det kun være for de lokale unge? 
Den nye bestyrelse må beslutte hvor mange ungdomsfester der skal være om året. 
 
Sørg for at dele arbejdet ud. Inviter til møde i huset, hvor folk kan melde ind med hvad de har lyst 
til at hjælpe med. 
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Kunne man indføre at huset indkalder alle foreninger til fællesmøde, så man fx kunne fastlægge 
arrangementer, så de ikke ligger oveni hinanden. Der gør Top.nu, der er bare ikke rigtig nogen der 
går ind og skriver. 
 
Hvordan kan der forsvinde stole fra huset, når de ikke må lejes ud? De er kommet tilbage, men det 
er folk der lejer huset, som tager dem. 
 
Hjemmeside: 
Blog: folk kan komme med deres meninger. Der er en blog på Top.nu, der er bare aldrig nogen der 
skriver noget. 
Købe sin billet til arrangementer og købe sit medlemskontingent. 
 
Der skal lyde en stor tak til dem som træder ud af bestyrelsen, for deres store indsats. 
 
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
Referent 
Karina Jæger 


