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REFERAT
Generalforsamling afholdt 5. februar 2019, kl. 19:30
Sted: Strandby Forsamlingshus.
Til: Medlemmerne

11. februar 2019
Fra: HB

Deltagere:
 Der var mødt 34 personer
Dagsorden:
 I henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent
Lars Bernt Hansen blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
og var beslutningsdygtig.
2. Formandens Beretning
Formanden Hans Barholt afgav beretning og meddelte, at på sidste generalforsamling, som fandt
sted den 6. februar 2018, indtrådte Anja og Douglas Cline i stedet for Karin Askholm og Erling Møller, som ikke ønskede genvalg, og Oldermandsfunktionen blev overtaget af Birgit og Jørgen Dreyer.
Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder, og traditionen tro er der mange ting, der skal ordnes på
det første møde.







Konstitution af den ny bestyrelse
Planlægning af førstkommende spiseaften
Fordeling af udlejningsperioder, altså hvilke bestyrelsesmedlemmer passer forsamlingshuset for så vidt angår udlejninger.
Opkrævning af kontingent, fordeling af ruter, nøgler mv.
Arrangementer, fastlæggelse af datoer, bestille evt. musik m.m.
Opfølgning af punkter fra tidligere bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger






Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Oldermænd:
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Hans Barholt
Jens Damsbo
Hans Barholt
Birgit og Jørgen Dreyer
Inge Damsbo
Anne Grethe og Steen Nielsen
Anja og Douglas Cline
Silja Barholt



Ekstern kasserer

Christian Bøg Jørgensen

Forsamlingshuset har nu 167 medlemmer fordelt på 99 husstande, hvor tallet sidste år var 107
husstande. Der har været 5 udmeldelser, 6 fraflytninger, 2 dødsfald og vi har så fået 5 nye medlemmer (husstande).
Forsamlingshusets arrangementer i 2018 har været som følger:







Tirsdag den 6. februar 2018
Søndag den 11. februar 2018
Søndag den 18. marts 2018
Fredag den 25. maj 2018
Torsdag den 5. juli 2018
Fredag den 14. september 2018
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Generalforsamling med 26 deltagere
Fastelavn, aflyst pga. manglende tilslutning
Brunch med 43 voksne og 7 børn
Spiseaften med 37 voksne og 1 barn,
Oldermandsgilde med 14 deltagere
Høstspiseaften med 39 voksne og 1 barn





Tirsdag den 9. oktober 2018
Fredag den 26. oktober 2018
Fredag den 30. november 2018

Foredrag v. læge Erik Holm Hansen, 50 deltagere
Spiseaften med 44 voksne og 6 børn
Spiseaften med juletræstænding med 63 voksne og
22 børn

Igen i år er der udført forbedringer i forsamlingshuset, og her kan blandt andet nævnes:


Inge og Jens Damsbo har vasket køkken og entre foran køkken ned og malet vægge og
lofter, tilligemed at de har vasket skabe og ommøbleret inventaret heri, så indretningen er
mere logisk.



Affaldshåndteringen er flyttet fra Snave Vognmandsforretning til Meldgaard, idet vores
medlemskab hos Fynske Forsamlingshuse har givet os en gunstig pris tilligemed en mere
opdelt sortering. Vi får således penge for metal, pap og papir samt glas og betaler for afhentning af køkkenaffaldet.



Som svar på en ansøgning indkaldtes formanden den 9. maj 2018 til møde i Rise Flemløse
Sparekasse sammen med repræsentanter fra andre forsamlingshuse, sportsforeninger mv.
og får tildelt kr. 10.000 til indkøb af 10 store og 10 små borde til Forsamlingshuset. Der var
44, der havde søgt og heraf 18, der blev begunstiget. Der var 150.000kr til uddeling. Flere
fik 5.000kr og 10.000kr og en enkelt 20.000kr.
Det var 2. år, at Rise Flemløse Sparekasse havde gaveuddeling.

Herudover kan nævnes:


Verner Hansen og Jens Damsbo har repareret Forsamlingshusets fuger (murbier)



Jørgen Dreyer har på opfordring fra Haarby Pensionistforening fremstillet og opsat gelænder ved indgangspartiets trappe.



25. september 2018 mødtes et arbejdsudvalg, som besluttet på sidste generalforsamling,
for at udarbejde et forslag til nye vedtægter for Strandby Forsamlingshus. Arbejdsudvalget,
som bestod af Lars Bernt Hansen, Jesper Britze, Jens Damsbo og Hans Barholt, valgte at
opbygge de nye vedtægter efter den samme struktur, som de tidligere, primært med større
sikkerhed for at der ikke kan vedtages væsentlige ting som vedtægtsændringer på en generalforsamling, uden at medlemmerne i forvejen er bekendt med det. Tillige mente de mødende, at oldermandsfunktionen skal afskaffes. Forslaget er vedtaget af den samlede bestyrelse og er fremlagt på hjemmesiden inden generalforsamlingen samt uddelt til de fremmødte på nærværende generalforsamling.



Strandby Forsamlingshus har fået en påtale fra Assens Kommune for at have vores skilte
med invitationer til spiseaftener mv. stående i rabatten på offentlig vej, hvilket vi naturligvis
har taget til efterretning. De opstilles nu på privat grund.



Allerede sidste år er MobilePay nu videresolgt til MobilePay Myshop, som så har et femcifret nummer til at modtage betalingen på. Af hensyn til kassereren skal man altid huske i
emnefeltet at skrive, hvad indbetalingen vedrører, når man indbetaler på nummer 35768,
som tilhører Strandby Forsamlingshus.



Som tidligere nævnt administreres Strandby Forsamlingshus’ forsikringer af Dansø Forsikringsmæglere som netop har meddelt os, at forsikringsaftalen med Alm. Brand er forlænget
for en ny 3 årig periode til en reduceret pris. Efter pristalsreguleringen skulle vores forsikringspræmie samlet have været kr. 8.915, og vores præmie bliver kr. 8.186.

Igen i år har der været en lille tilbagegang i antallet af udlejninger, således, at huset har været lejet
ud 21 gange, mod 24 sidste år, og 5 udlejninger af borde, stole og service, hvor tallet sidste år var
2.
Afslutningsvis takkede formanden bestyrelsen for et fantastisk godt samarbejde i det forløbne år.
Forsamlingshusets medlemmer skal også have en stor tak for at støtte op om vores fælles samlingssted.
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Side 2

Og endelig skal der lyde en stor tak til







Christian Bøg Jørgensen for at varetage Forsamlingshusets regnskab
Ulla Tinning for at passe” butikken” omkring udlejning af huset,
Gerner Høffer for pasning af vores hjemmeside,
Bageholdet, der stiller beredvilligt op, hver gang der skal bages,
Jørgen Hansen, der lægger grund til opsætning af juletræet,
Og alle dem, der i øvrigt servicerer Forsamlingshuset i form af rivning af gårdsplads, klipning af hæk, Inge Damsbo for den altid flotte bordpynt ved Forsamlingshusets arrangementer osv.

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til formandens beretning.
Ulla Due var meget tilfreds med Siljas SMS service i forbindelse med arrangementer i Forsamlingshuset.
Silja tilbød at fortsætte med denne service selv om hun nu træder ud af bestyrelsen.
Lisbet Hammer takkede bestyrelsen for det store frivillige arbejde, der blev lagt i Forsamlingshuset.
Der blev spurgt til Rise Flemløse Sparekasses gaveuddeling, og formanden svarede, at der havde
været en annonce i avisen om gaveuddelingen, og man kunne rekvirere et ansøgningsskema,
hvilket vi gjorde og vi begrundede vores med at vi var et velfungerende forsamlingshus, der dannede rammen for det gode sociale liv i Strandby.
Der var i forsamlingen utilfredshed med Assens Kommunes henvendelse omkring anbringelse af
skilte i vejkanten, men formanden svarede hertil, at Assens Kommune blot administrerer lovgivningen, og det skal man ikke sætte sig op imod. Derimod er problemet løst ved at venlige medlemmer
tillader skiltet opsat på deres grund, og det fungerer fint.
Formandens beretning gav ikke anledning til yderligere spørgsmål og blev således godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse.
Den eksterne kasserer Christian Bøg Jørgensen gennemgik det omdelte reviderede regnskab.
De samlede indtægter var noget højere end sidste år, men det er udgifterne også, således at resultatet blev et underskud på kr. 1.140, hvor overskuddet sidste år var af samme størrelsesorden.
Dirigenten spurgte om der var kommentarer, og Thorvald Mathiesen ønskede en forklaring på,
hvorfor der var en forskel på 1 kr. i de to kolonner og hertil svarede kassereren, at alle beløb er afrundet til hele kr. og det er det, der giver forskellen.
Jesper Britze ønskede en forklaring på, hvorfor der ikke figurerer en aktiv og passiv opgørelse, så
man kan se ejendomsværdien.
Svaret er, at det altid har været sådan, og det er uinteressant, når værdierne er bundet i fast ejendom.
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent for 2018.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, således at det på sidste års generalforsamling vedtagne
fortsat er gældende:, at medlemskab koster kr. 150 pr. person over 18 år dog maks. kr. 300 pr.
husstand eller sagt med andre ord, at husstandskontingentet fortsat er kr. 300, dog betaler enlige
kun kr.150.
Der var ingen indvendinger herimod og kontingentet blev enstemmigt vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag
Formanden gennemgik med hjælp fra dirigenten det nye forslag til vedtægter sammenlignet med
de eksisterende vedtægter.
De væsentligste ændringer er, at det ikke er muligt at afholde generalforsamling og vedtage vigtige
ting som for eksempel vedtægtsændringer, uden at medlemmerne på forhånd er orienteret herom,
således at de kan møde op og gøre deres mening gældende.
Referat Generalforsamling 2019.docx

Side 3

Tillige er det nu muligt t indkalde til generalforsamling uden at skulle annoncere i dagspressen/ugeavisen men alene ved SMS tilligemed skiltning.
Oldermandsfunktionen foresloges nedlagt efter det har været på tale i nogle år, da kredsen af oldermænd efterhånden er blevet for lille.
Inden afstemning spurgte dirigenten om der var kommentarer.
Thorvald Mathiesen og Gerda Banke var lidt ærgerlige over, at man ville nedlægge den gamle oldermandsfunktion og Lene Bøg Jørgensen var bange for at det nu kunne gennemføres, at der kun
var 5 medlemmer i bestyrelsen, og det var efter hendes mening for lidt.
Den siddende bestyrelse havde nok ikke lige forudset dette scenarie, idet man nok har tænkt, at en
husstand normalt består af 2 personer, og det er sådan man sidder i bestyrelsen.
Hvis det bliver et problem i fremtiden, kan man blive nødt til at udvide bestyrelsen, og det vil så
kræve nye vedtægter igen.
Dirigenten ønskede at høre, om der var stemning for at godkende forslaget til nye vedtægter, eller
man skulle forkaste forslaget.
Afstemningsresultatet blev 31 oprakte hænder ud af de 34 fremmødte, så selv om nogle af de oprakte hænder kunne påberåbe sig 2 stemmer efter de gamle vedtægter konstaterede dirigenten
forslaget vedtaget med overvældende flertal.
6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleant
Som oldermand afgår efter tur Birgit og Jørgen Dreyer. Som nye oldermænd indtræder Dorthe Nielsen og Tonny Kristensen, og til næste generalforsamling ophører oldermandsfunktionen så.
Som bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur Silja og Hans Barholt, som ikke ønsker genvalg, samt
Anne Grethe og Steen Nielsen, som modtager genvalg.
Som nyt bestyrelsesmedlem foreslog bestyrelsen Robert Satchwell, der ikke var til stede, men på
forhånd havde givet tilsagn.
Da der ikke var andre kandidater, blev de opstillede alle valgt med akklamation.
Som suppleant afgår efter tur Lene og Christian Bøg Jørgensen, som blev genvalgt med akklamation, da der ikke var andre, der ønskede at træde ind.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Som revisor afgår efter tur Steen Tinning, som blev genvalgt med akklamation.
Som revisorsuppleant afgår Dorthe Nielsen, som blev genvalgt med akklamation.
8. Eventuelt
Lisbeth Hammer meddeler, at hun via sit arbejde på Lokalhistorisk Arkiv har fundet en avisartikel
Strandby Bylaug fra 1922, som hun vil stille til rådighed for bestyrelsen til evt. den nye folder.
Jens Damsbo meddelte, at LIONS havde stillet i udsigt, at man ville støtte 3 forsamlingshuse i lokalområdet herunder Strandby Forsamlingshus med kr. 10.000,- såfremt man modtog en ansøgning med relevante ønsker.
Fra forsamlingen var der forslag om en projektor med lærred til foredragsaftener samt legeredskaber til udendørs brug for børn. Der blev opfordret til at man kontaktede bestyrelsen hurtigt, hvis der
dukkede yderligere forslag op, idet ansøgningsfristen er kort.
Da der ikke var flere der ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden, og han rettede en
tak til Silja og Hans for deres engagement i bestyrelsen, og til sidst gav han ordet til formanden for
en afsluttende bemærkning.
Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde.
Referat Silja og Hans Barholt
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