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Referat

1. Valg af dirigent
- Bestyrelsen har peget på Jørgen Tscherning, som har takket ja og 
konstaterer at mødet er lovligt indvarslet.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2014.
- Bestyrelsen har kørt med kun 4 af 5 medlemmer og ingen 
suppleanter. Vi ønsker ikke at fortsætte med det.
- Lene og Marianne har gennemgået årets beretning.
- Der bliver drøftet at for at kunne stille bestyrelse forslår vi en 
ekstraordinær generalforsamling. Foreningerne (forsamlingshus 
og gymnastik) kunne sammenlægges eller i værste tilfælde må 
forsamlingshuset afvikles.
- Evt. en mere administrativ/professionel drift.

3. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
- Pga. Elins fravær har Lene gennemgået årets regnskab.
- Vi skal undersøge om energibesparelser kan sælges til 
energiselskaberne.
- Forslag om ekspertudvalg i forbindelse med finansiering og 
etablering af ny varmekilde.
- Regnskabet er gennemgået og godkendt.



4. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forslag.
Ingen indkomne forslag.

5. Fremlæggelse, drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens budgetforslag  
og fastlæggelse af kontingent.
- Lene har gennemgået budgettet for 2015.
- Bestyrelsen forslår at kontingentet holdes i ro i år.
- Reklamering via annoncering vil kunne optimeres ved at går med i 
fællesannoncen for forsamlingshuse.
- Budgetforslag og kontingent er godkendt.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
- Elin og Morten er på valg - Elin genopstiller.
- Ingen på generalforsamlingen ønsker at opstille. Den nuværende 
bestyrelse fortsætter indtil en ekstraordinær generalforsamling om 
4 uger hvor vi forsøger at danne en ny bestyrelse.
Generalforsamlingens forslag er godkendt.

7. Valg af én revisor. Jens Åge Madsen er på valg.
- Jens er genvalgt og godkendt.

8. Eventuelt.
- Tidsfrist for støtteerklæringer (eller det modsatte) for 
fredningensplanerne, udløber lørdag den 28/02 og skal indgives 
omgående for at blive hørt. Henrik Okkels har underskriftslister som 
kan udfyldes.

- Det gamle fastnets telefonnummer besvares ikke, men er allerede 
afmeldt.

- Motivationen for at beholde aftalen om indkørselen ved 
parkeringspladsen, er at de holder hækken. Vi ser om de giver 
problemer med den nye ejer.



- Forslag om at skrive i medlemsbladet, at der kan lånes eller lejes 
ældre borde og stole.


