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1. Valg af dirigent. 
Dorthe blev valgt til dirigent og Anders W. til Referent. Dorthe konstaterede at generalforsamlingen var 
indkaldt korrekt. 

2. Formandens beretning. 
Sædvanen tro blev generalforsamlingen afholdt i februar 2020, hvor ca. 25 af foreningens medlemmer var 
mødt op. Efter mange år tro tjeneste valgte både vores formand Britta og vores kassere Dorthe at træde 
tilbage. Som nye bestyrelsesmedlemmer meldte Anders og Anders sig. Michael og Henrik ønskede genvalg 
og blev genvalgt. Ole Albrechtsen og Knud Ricardy Sørensen blev genvalgt som suppleanter. Jørn K. Hansen 
og Kristian Pindstrup blev genvalgt til revisorer. Revisorsuppleant Johnny Bæk blev genvalgt. 

Støvet havde knap lagt sig efter generalforsamlingen, og den ny bestyrelse havde konstitueret sig, før end 
landet blev lukket ned pga. covid 19, hvilke jo også er grunden til, at generalforsamlingen i år bliver afholdt 
så sent. 

Grundet problemerne med nedlukningen osv. fik vi i de første måneder ydet en utrolig og vigtig støtte fra 
vores tidlige kassere Dorthe mht. betaling af regninger osv. Det var desværre også i denne forbindelse, at 
bestyrelsen fandt ud af, at vi ikke mere har en kassekredit i banken. Den var blevet lukket for flere år siden. 
Og Sparekassen Kronjylland har gjort det klart, at de ikke ønsker at give foreningen en ny kassekredit. 
Personlig synes formanden, at en så dårlig bankskik, som der i dette tilfælde er tale om, bør resultere i, at 
man skal lave et bankskift. Hvilket kan og bør diskuteres under eventuelt.  

I starten af juni måned blev bestyrelsen omorganiseret, da Henrik og Morten trådte ud af bestyrelsen. Ole 
og Knud blev kontaktet og var villige til at træde ind i bestyrelsen, indtil det blev afgjort, om der skulle 
indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Og vi må desværre sige, at covid 19 igen har taget 
beslutningen for os.  

Grundet nedlukningen blev hele foråret totalt ødelagt, da alle bookninger blev aflyst samt alle vores 
arrangementer. Og vores ellers så solide egenkapital blev reduceret i en sådan grad, at alarmklokkerne 
ringede. Bestyrelsen iværksatte en indsamling blandt medlemmerne og alle i lokalområdet, denne 
indsamling indbragte en pæn sum, som har været med til at polstre vores økonomi. I samme anledning 
valgte bestyrelsen, at man kunne tegne et halvårs medlemskab af foreningen til 150 kr., hvilket resulterede 
i et pænt antal nye medlemmer, en del af disse medlemmer har også valgt at forsætte deres medlemskab 
af foreningen. De personer, der har gentegnet deres medlemskab, er primært dem, der kommer til vores 
arrangementer. Derved kan vi se, at personer, der udnytter foreningens tilbud, også gerne vil være medlem 
af foreningen, selv om de ikke nødvenligvis bor i nærområdet.    

I starten af juli 2020 så tilværelsen meget lysere ud, da forårets aflysninger blev genbooket, det var dog en 
stakket frist, da en altovervejende del af disse bookninger blev trukket tilbage, samt restriktionerne for 
foreningen resulterede i, at vi selv ikke kunne afholde større arrangementer, og vi kunne se frem til et 
efterår og vinter i mørke. Da det var forbudt at afholde arrangementer indenfor, besluttede vi at flytte 
aktiviteterne ud, og der blev i løbet af sommeren og efteråret afholdt en kulturhistorisk cykeltur samt en 
svampetur, og de må tilskrives at være en stor succes. I efteråret har brætspilsaftenerne også kunne lade 
sig gøre takket være Peter Mose, som stedfortræder for undertegnede, der var søgt i eksil i Norge. I 
vinteren løb har Anders W. holdt fitness for strandholdet i forsamlingshuset.   



I starten af året havde vi pga. en ikke tømt container et mindre problem med rotter, som heldigvis hurtigt 
blev løst. Det stod heldigvis klart, at rotterne ikke havde eller kunne komme ind i huset. Det bør nævnes, at 
en vis mængde af de dyr, som blev fanget i fælderne, var ganske almindelige halsbåndsmus, som for det 
utrænede øje åbenbart godt kan tolkes som rotter. 

Anders W. og jeg gennemgik i februar de forskellige støttepakkerne og nående frem til den konklusion, at vi 
simpelthen har for få udgifter til at kunne søge ind i dem. Dette er jo på nogle måder både godt og skidt, 
men vi har simpelthen utrolig få løbende udgifter, hvilke jo må siges at være positiv. 

Den stille vinter, forår og forsommers venten på genåbning resulterede i, at Michael mente, at nu var der 
tid til at renovere huset så godt, som vi selv evner. Første og største projekt i denne renovering har været 
at lukke hulet i taget på vores tilbygning samt renovering af hele rummet langs scenen, der i den grad led 
under det indsivende vand fra taget. Endvidere er alle de rådne vindskeder osv. blevet skiftet. Døre, stakit 
og vores skilt blevet malet. I alt til en pris på ca. 5000 kr. men med mange mange timers slid af specielt 
Michael og alle os andre, der har ønsket at give en hånd med efter bedste evne. Specielt arbejdsweekenden 
i maj var givtig, hvor Michael, Anders, Anders, min kone og datter samt jeg selv arbejdede under kyndig 
vejledning af Nick, mens Johny Bæk kom og så på indgangspartiet, så dette skulle gerne blive ordnet i løbet 
af sommeren.  

Vi er nu så småt begyndt at genoptage vores arrangementer med spilaftener, og der er annonceret endnu 
en kulturhistorisk cykeltur senere på måneden. Vores foredragsrække, som desværre har været udskudt 
flere gange, er sat til efteråret, lige som en gentagelse af svampeturen er planlagt. Endvidere er der andre 
tiltag i støbeskeen, så som poker aften osv., men det er den kommende bestyrelse opgave at få disse 
arrangementer på plads. Vi har valgt i bestyrelsen at forskelsbehandle priserne på vores arrangementer alt 
efter, om man er medlem eller ikke af foreningen, for at man får noget ud af sit kontingent.  

Vi har endvidere en stående aftale med Norsminde krydsfelt, og at vi skal se, hvad vi hver især kan tilbyde 
hinanden, men igen så har covid 19 spændt ben for sådan et møde. Men det er klart et møde, som står højt 
på ønskesedlen.  

Vi arbejder stadig ud fra konceptet, at vi primært er til for at tilbyde aktiviteter, som lokalsamfundet og 
medlemmerne skulle efterspørge, det er dem, vi repræsenterer. Derfor er synliggørelsen af 
forsamlingshuset og de muligheder, vi kan tilbyde folk et fokusområde, der bør tages meget alvorligt. For vi 
kan se, at kommer folk til vores arrangementer, så er de så tilfredse, at de også melder sig ind i foreningen.  

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
Michael gennemgik regnskabet. 
Vil forsøge at indkræve kontingent tidligere på året. 
alt leje og depositum er tilbagebetalt, for aflyste lejer, p.g.a. corona. 
Det har ikke været muligt at ændre på vores udgifter, da de er faste og ikke afhænge i brugen 
af forsamlingshuset, undtaget er el og vand. 
Der var stor ros til den tidligere bestyrelse, der efterlod en sund økonomi, som vi har tæret på, 
da vi har mistet mange indtægter p.g.a. aflyste udlejninger. 
Kassebeholdningen er på 58.000 kr. der ligger en regning på ca. 40.000 kr. vedr. kloak, som 
skal betales i 2021. 
Regnskabet er godkendt af revisor. 
Spørgsmål: Hvor mange indtægter plejer vi at have pr. år. 
Svar: Ca. 90.000 kr. 
Spørgsmål: Hvordan skal indbetalt leje forstås. 



Svar: Det er forudbetalt depositum, som senere skal betales tilbage. Michael overvejer 
hvordan der fremadrettet skal fremgå af regnskabet, så det er lettere at forstå. 
Spørgsmål: Giver aktiviteterne overskud. 
Svar: De fleste gør, mens andre kun lige løber rundt, men det har vist sig at trække nye 
medlemmer til forsamlingshuset. 
Der arbejdes på at få foredrag online fra Folkeuniversitetet. 

4. Behandling af indkomne forslag (sendes skriftligt til formanden 8 dage før ved forslag og 14 
dage før ved vedtægtsændringer). 
Ingen indkomne forslag. 

5. Orientering om foreningens budget. 
Budgettet ligner regnskabet, dog mangler der indtægter fra medlemmer. Der arbejdes på at få 
flere kontingentindbetalinger. 
Udlejningen ser fin ud og vi forventer et bedre resultat end 2020. 

6. Fastsættelse af næste års kontingent. 
Uændret kontingent blev godkendt. 

7. A: Valg til bestyrelsen (2-årig periode). På valg er: Knud Ricardy Stenhøj, Ole Albrechtsen, 
Signe Tang Elgaard og Per Mandrup. Signe Tang Elgaard genopstiller ikke og Per Mandrup 
genopstiller. 
Kaj Schougaard, Marianne Andersen og Jakob Hansen blev valgt ind i bestyrelsen. 

B: Valg af 2 suppleanter (1-årig periode). 
Mie Wejdling og Jørgen Ørskov blev valgt som suppleanter. 

C: 2 revisorer (1-årig periode). 
Kirstine Pindskov og Jørn K. Hansen blev valgt som revisorer 

D: 1 revisorsuppleant (1-årig periode) 
Johnny Bæk blev valgt som revisorsuppleant. 

8. Eventuelt. 
Spørgsmål: Er det muligt at få billigere bankforbindelse. 
Svar: Krydsfelt Norsminde har skiftet til Danske Bank og opnået en besparelse. 
Bestyrelsen arbejder videre med at nedbringe udgifterne til banken. 

Parkeringspladsen er til låns og forsamlingshuset betaler ikke for at benytte den. 
 
Forslag: Der kan måske hentes økonomisk støtte via hjemmesiden frivillighed.dk og puljer til 
Forsamlingshuse, samt Fællesrådet for Beder og Malling. 
Svar: Bestyrelsen arbejder videre med forslaget. 

 


