
REFERAT 

fra ordinær generalforsamling i Ajstrup Forsamlingshus tirsdag den 26. februar 2019 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dagsorden var ifølge vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslog Jørgen Ørskou, der modtog valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt og beslutningsdygtig. 
 
2. Formandens beretning: 
Bestyrelsesformand Britta Kjeldsen aflagde formandsberetning: 
 
Vi startede året med den traditionelle julefrokost, som Uffe og konen lagde hus til. Det gjorde de så kun den 
ene gang, uvist af hvilken grund? Men det var en sjov aften, hvor vi smagte på en del af Uffes vin.  
 
Generalforsamlingen blev afholdt som sædvanlig den sidste tirsdag i februar, hvor ca. 10 prs. udover 
bestyrelsen trodsede snestormen. Henrik Hansen og Mette Veilgaard ønskede ikke genvalg og som nye 
bestyrelsesmedlemmer blev Morten Petersen og Henrik Mathorne valgt ind. Revisor Steen Tue Andersen 
ønskede efter mange års tro tjeneste ikke at fortsætte, og Vigdis Frydal blev valgt som hans afløser.  
 
I 2018 var vi så heldige at få to nye medlemmer, nemlig Krydsfelt Norsminde v/Margit Bryder og 
Grundejerforeningen Mariendal Havbakker v/Else Marie Skjødt. Begge foreninger vil gerne bruge 
forsamlingshuset til deres fællesspisninger og møder, og vi håber, at medlemmer af foreningen også vil få lyst 
til at blive personlige medlemmer af forsamlingshuset.  
 
I marts måned havde vi besøg af Sikkerhedsstyrelsen, der sammen med Dorthe gennemgik elinstallationerne 
i huset. Det frygtede vi lidt og med god grund, da der blev påpeget flere fejl, hvor den mest alvorlige var en 
gammel installation i loftrummet, der ikke var i brug men heller ikke frakoblet. Det fik Odder El styr på, og det 
blev godkendt af styrelsen. De knap så graverende ting står for at blive udbedret af huselektrikeren.  
 
I årets løb har vi sat flere nye arrangementer i søen. Michael har vist sig at være en fantastisk tovholder på 
foredrag af forskellig slags. Vi har haft besøg af bl.a. Søren Andersen fra Moesgaard Museum, der fortalte 
om Stenalderen ved Norsminde Fjord, Nik der fortalte om restaurering af gamle huse i både Danmark og 
Ghana samt Anders Emil, der fortalte om udstillingen Djengis Kahn på Moesgaard Museum, der helt sikkert 
er et besøg værd. Michael har også selv været på podiet, og i 2019 er der planlagt flere foredrag.  
 
Vi har haft flere arrangementer, hvoraf en enkelt – Biler for Dummies – ikke var nogen succes. Dummies er 
der åbenbart ingen af i lokalområdet, men der var også meget varmt på det tidspunkt. Legesøndag i maj og 
pokeraften i juni og oktober var begge succeser uden dog at kaste den helt store indtjening af sig. De 
obligatoriske loppemarkeder i hhv. juni og november gav et rimeligt overskud og gav os mod på at fortsætte 
det store arbejde, det trods alt er. Men det er også sjovt at mødes med de efterhånden faste kunder.  
 
Dorthe og jeg var til møde i Forsamlingshusforeningen om bl.a. momsregistrering (som ikke er noget for os). 
Til møderne i foreningen møder vi altid bestyrelsesmedlemmer fra andre forsamlingshuse, og denne gang fik 
vi oplyst, at vi SKAL have en brandslukker og et brandtæppe, så det blev fluks indkøbt og installeret af Henrik 
i køkkenet. Det er også et lovkrav, at der skal være teleslynge i huset, og vi undersøger nu, om man kan få 
tilskud eller søge støtte til udstyret, der evt. kan kombineres med lydanlæg, som flere efterspørger.  
 



I efteråret opdagede vi en vandskade på loftet, og Michael fik udskiftet en defekt tagsten, og samtidig kunne 
han så ligeså godt rense tagrenderne. Der er ingen tvivl om, at et nyt tag vil være velkomment.  
 
Det bringer mig så videre til ansøgningsarbejdet omkring nye toiletter, hvor vi har fået tilsagn fra 
Vanførefonden om kr. 30.000, Lokale- og Anlægsfonden har givet ca. kr. 130.000,00 og Bevica Fonden kr. 
25.000. Da budgettet for hele toiletprojektet er på ca. kr. 390.000, mangler der fortsat en del penge, og vi har 
desværre fået flere afslag. Vi har frist til ca. september 2019 til at igangsætte arbejdet, så den nye bestyrelse 
må i gang hurtigt med at finde flere penge. Vi forventer, at kloakarbejdet, som vi fik udsat sidste år, bliver 
udført i oktober/november i år. Vi kender endnu ikke den nøjagtige pris, men der vil nok ikke være meget 
tilbage på bogen.  
 
I oktober lejede vi i al hemmelighed huset ud til DR Ramasjang i Aarhus, der skulle bruge det til en fest for 
lokale ”ældre”, som deltagerne i MGP skulle stå for. De unge gik til opgaven med liv og sjæl, og de lokale 
”ældre” opførte sig eksemplarisk til festen, der blev vist på DR Ramasjang søndag den 10. februar 2019.  
 
Årets sidste arrangement var juletræsfesten 5. juledag, der blev genoplivet sidste år. Uffe havde igen i år 
skaffet et meget fint træ, og alle deltagere kom med pynt af forskelligt udseende og kvalitet til at hænge på 
træet. Pynten fra sidste år var gemt og hængt på træet igen. Der var ikke rigtig nogen af børnene, der kunne 
huske, hvad de havde kreeret sidste år. Der er ingen tvivl om, at vi har genoplivet en gammel tradition. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
Kassereren Dorthe fremlagde regnskabet for 2018, der viser et samlet driftsresultat på 8.222 kr. 
Arrangementerne med foredrag og de to loppemarkeder har sammen med udlejningsindsatsen skæppet i 
kassen, mens særligt udgifter til el har været en stor udgiftspost. Der er af samme grund netop investeret i 
ny varmepumpe, der forhåbentlig vil mindske eludgiften markant. 
 
Regnskabet blev godkendt, og kassereren fik en klapsalve for det fine arbejde.  
 
4. Forslag fra bestyrelsen 
Ingen 
 
5. Forslag fra medlemmer 
Ingen. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer 
 
Uffe Jensen og Anne Gram-Skjoldager ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. 
 
Som nye bestyrelsesmedlemmer meldte sig: 
Per Mandrup, Lillenorvej 59, 8340 Malling 
Signe Tang Elgaard, Norsmindevej 36 A, 8340 Malling 
 
Ole Albrechtsen og Knud Ricardy Sørensen blev genvalgt som suppleanter.  
Jørn K. Hansen og Kristian Pindstrup blev valgt til revisorer. 
Revisorsuppleant Johnny Bæk blev genvalgt. 
 
7. Eventuelt 
Bente Yde Nissen ønskede ført til protokols, at parkeringsarealerne omkring forsamlingshuset ligger på 
hendes grund. Forsamlingshuset har aktuel brugsret til arealerne efter aftale med Bente.  
 



 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Bestyrelsen består nu af: 
 
1. Formand og udlejningsansvarlig, Britta Kjeldsen, Engkærgårds Allé 9, 8340 Malling, tlf. 28 43 74 18 
2. Kasserer, Dorthe Gisselmann, Norsmindevej 65, 8340 Malling, tlf. 60 56 01 36 
3. Morten Pedersen, Ajstrup Byvej 19, 8340 Malling, tlf. 25 52 05 16 
4. Henrik Mathorne, Lillenorvej 25, 8340 Malling, tlf. 29 27 11 01 
5. Per Mandrup, Lillenorvej 59, 8340 Malling, tlf. 28 72 85 22 
6. Signe Tang Elgaard, Norsmindevej 36 A, 8340 Malling, tlf. 31 33 59 79 
7. Michael Vinter, Elmosevej 105, 8340 Malling, tlf. 30 48 27 58 
 
Malling, den 2. marts 2019 
 
Anne Gram-Skjoldager 
Referent  
 
 
 


