
Referat af generalforsamling 
i borgerforeningen 

Onsdag den 17. februar 2016 
Fremmødte: 33 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere 
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent.  
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter til 

bestyrelsen. 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Eventuelt 

 
 
Ad 1 Valg af dirigent 
Peter Nielsen blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen blev konstateret lovlig indvarslet og 
beslutningsdygtig. Brian Scharling blev valgt som referent. Morten Thomsen og Peter Overby 
blev valgt som stemmetællere. 
 
Ad 2 Bestyrelsens beretning 
Brian fremlagde bestyrelsens beretning, der blev godkendt. 
 
Ad 3 Fremlæggelse af regnskab 
Jette Hansen og Brian Scharling fremlagde regnskabet. Janni Søgaard fremlagde regnskab for 
renoveringen af forsamlingshuset 
 
Begge blev godkendt. 
 
Jette fortalte kort om udlejninger i 2016. Der er allerede 12 udlejninger i 2016. 
 
Ad 4 Indkomne forslag 
Der var ingen. 
 
Ad 5 Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog 150/75/50 for hhv. husstand, pensionister og enlige pensionister. Det blev 
vedtaget. 
 
Ad 6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
Brian Scharling, Morten Thomsen og Jette H. Hansen genopstillede. Anette Jensen opstillede 
også. Alle blev valgt, så der er 6 medlemmer. 
 
Peder Pedersen blev valgt som suppleant 
 
Ad 7 Valg af revisor 
Janni Søgaard blev genvalgt som revisor og Kaj Schmidt som revisorsuppleant. 
 
Ad 8 Eventuelt 

 Brian efterlyste ressourcer til de forskellige forsamlingshusopgaver: 
vedligehold/renovering, udlejning, rengøring, økonomiopfølgning og markedsføring. 

 Peter O gennemgik programmet for 2016 



 Jette opfordrede til at komme med ideer til pengeskabende aktiviteter. 

 Malene opfordrede til at møde op om lørdagen kl. 10 ved forsamlingshuset til gåtur. 

 Morten fortalte om, at TDC vil sende en seddel til borgerne i Volsted by ang. evt. 
opgradering af ADSL. Det er vigtigt, de udfyldes og afleveres hos Morten. 

 
 
Referent 
Brian Scharling 


