Aktivitetsforeningen
Hygge og Samvær
Middelfart, den 31-03-2018

Referat fra generalforsamling den
28-03-2018
17 fremmødte medlemmer af foreningen Hygge og Samvær
Pkt. 1

Valg af dirigent

Leif Dahl Christensen valgt

Pkt. 2

Valg af referent

Alis Petersen valgt

Pkt. 3

Valg af stemmeudvalg

Benno Nielsen og Poul Blom valgt

Pkt. 4

Godkendelse af dato
for indkaldelse og
dagsorden

Leif gennemgik den udsendte dagsorden og
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.
Bestyrelsens beretning, der blev aflagt af formand
Keld Petersen, indeholdt følgende punkter:


Pkt. 5

Bestyrelsens beretning

Stor interesse for aktiviteterne, dette motiverer til
nye tiltag
 Især tilfredsstillende, at Torsdagscafeen får flere
og flere deltagere
 Stor tak til alle der har brugt tid og kræfter på
foreningen i det forløbne år
 Jubilæumsår med mange jubilæumsaktiviteter,
der havde stor opbakning
 Kassererskiftet var problematisk i forhold til
Middelfart Sparekasse, da der gik mere end 2
måneder, hvor der ikke kunne tilgås foreningens
konto
 Bestyrelsen beder alle der har haft udlæg for
foreningen, om at aflevere kvitteringen til
kassereren, der herefter overfører beløbet
 Det er muligt at få et aconto-beløb ved større
indkøb
 Øl-kassen før og nu. Der leveres fremover øl og
vand til Fællesskabet fra Bryggeriet Vestfyn.
Umiddelbart fortsætter vi med de kendte priser.
 I lyset af, at vi har brugt en del penge på at
festligholde vores 10 års jubilæum, henstiller
bestyrelsen, at man resten af året søger tilskud
til aktiviteter ”med fornuften” forstået på den
måde, at foreningen har tæret på formuen til
jubilæumsaktiviteterne.
Med denne konstatering afsluttede formanden
bestyrelsens beretning.

Aktivitetsforeningen
Hygge og Samvær
Der blev spurgt ind til, hvad der menes med fornuften i
forhold til at søge tilskud til aktiviteter.
Formanden svarede, at det henstilles, at egenbetalingen
til et arrangement udgør mindst halvdelen af kostprisen,
så tilskuddet også max. vil udgøre halvdelen.
Der blev spurgt ind til, hvorfor beholdningen ikke måtte
være under 10.000 kr. ved regnskabsåret afslutning.
Formanden svarede, at det var en beslutning fra
tidligere tider, men at det ville kræve en ny
generalforsamlingsbeslutning, at ændre den.
Det overvejes til næste generalforsamling.

Med disse spørgsmål blev bestyrelsens beretning
enstemmigt godkendt.
Foreningens regnskab blev fremlagt af kasserer
Inger Alexandersen:

Pkt. 6

Fremlæggelse af
regnskab

Pkt. 7

Indkomne forslag

 Samlede indtægter på 28.431,25 kr.
 Samlede udgifter på 29.258,35 kr.
 Årets resultat /underskud på 827,10 kr.
Der blev gjort opmærksom på fra en beboer, at
regnskabet var revideret med datoen den 22-02-2017.
Den korrekte dato for revision er den 22-02-2018.
Med denne lille ændring blev regnskabet enstemmigt
godkendt.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på
generalforsamlingen.
2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Valgt uden modkandidater blev
Dorthe Hecter og Britta Fich Christiansen

Pkt. 8

Valg

2 bestyrelsessuppleanter for 1 år:
Valgt uden modkandidater blev
Annelise Skyttegaard og Jutta Storm

2 revisorsuppleanter for 1 år:
Valgt uden modkandidater blev
Chris Christensen og Hach Kjeldgaard


Pkt. 9

Input fra grupperne



Pkt. 10

Eventuelt


Fælleshusgruppen henstiller til alle der har brugt
Fælleshuset om at man også husker at rengøre
køleskabene efter brug!
Servicegruppen håber på snarligt forår, så vi kan
få stolene op på terrassen
Der blev gjort opmærksom på fernisering den
06-04-2018 i forbindelse med udstillings-skift i
Fælleshuset.

Collagerne fra jubilæumsaktiviteterne vil
blive ophængt i gangene i kælderen.

