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Generalforsamling Strandby Forsamlingshus 7.2.2017
Deltagere:
 Der var mødt 24 personer
Dagsorden:
 I henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent
Lars Bernt Hansen blev valgt, og han accepterede.
2. Formandens beretning
På sidste generalforsamling, som fandt sted den 2. februar 2016, blev der valgt 2 sæt nye
bestyrelsesmedlemmer, idet daværende formand og næstformand ikke ønskede genvalg.
Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder, og på det første møde deltog såvel afgående
som nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, sådan som det altid er.
På det første møde blev følgende klaret:







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:
Kasserer:
Sekretær:
Oldermænd:
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Hans Barholt
Jens Damsbo
Jørn Strand Nielsen
Erling Møller
Marianne Schlie og Frank Olesen
Merete Strand Nielsen
Inge Damsbo
Karin Askholm
Silja Barholt

Efter afholdelse af det andet bestyrelsesmøde den 16. marts 2016, gav Merete og Jørn
Strand Nielsen besked om, at de ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen, og de ønskede ej
heller at være medlem af forsamlingshuset, hvilket resulterede i at det genvalgte suppleantpar Anne Grethe og Steen Nielsen indtrådte i bestyrelsen og på ekstraordinært bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig på ny således:




Formand:
Næstformand:
Kasserer:
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Jens Damsbo
Erling Møller
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Sekretær:
Oldermænd:
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Karin Askholm
Marianne Schlie og Frank Olesen
Anne Grethe og Steen Nielsen
Inge Damsbo
Silja Barholt

Herefter har der så været en del praktiske problemer med at komme på netbanken, idet
kontoen var lukket, og på e-boks.
Bestyrelsen har i det forløbne år fået udført forbedringer og reparationer i forsamlingshuset.
Her kan nævnes









Nyt blandingsbatteri i køkkenet
Hynder til stolesæder (sponsoreret af kassererparret, Karin og Erling)
Reparation af fuger på toiletter
Lysarmatur i køkken fastgjort
Anskaffelse af nyt A-skilt med teksten STRANDBY FORSAMLINGSHUS
Opsætning af varmepumpe i forgang til køkken med støtte fra puljemidler fra Assens Kommune (konverteret fra tidligere bevilling om ekstraisolering)
Afslibning og lakering af gulv i sal (Pris kr. 20.000, tilskud fra Lions kr.10.000)
Reparation af trappe ved køkkenindgang

Derudover har bestyrelsen arbejdet på at indføre Mobile Pay. Vi har opsagt fastnet nummeret og fået nyt nummer: 22 22 64 73.
Vi håber at det kommer til at fungere fra 1.3.2017.
Forsamlingshusets arrangementer har været som følger:







Fredag den 11. marts 2016
Fredag den 27. maj 2016
Fredag den 2. september 2016
Tirsdag den 27. september 2016
deltagere
Søndag den 30. oktober 2016
Fredag den 25. november 2016
gere, heraf 11 børn

Spiseaften med 58 deltagere,
Spiseaften med 46 deltagere,
Spiseaften med høstsange med 45 deltagere
Foredrag om vikingetiden på Sydfyn med 102
Brunch med 49 deltagere, heraf 7 børn
Spiseaften med juletræstænding med 84 delta-

Som noget nyt prøver vi så efter generalforsamlingen ”Fastelavn med tøndeslagning” for
børnene, hvilket vi håber bliver velbesøgt.
Det glæder selvfølgelig bestyrelsen, at I bakker så godt op omkring Strandby Forsamlingshus ved at deltage i disse arrangementer og takker for de positive tilbagemeldinger, vi
har fået.
Der har været i alt 31 udlejninger i år fordelt på 25 udlejninger af huset og 6 udlejninger af
service, borde og stole, hvilket er mindre end sidste år og forrige år, hvor huset har været
udlejet 30 gange.
I det forløbne år har bestyrelsen gjort sig tanker om, hvordan vi kan forbedre Forsamlingshusets økonomi, da vi nu for andet år i træk har haft lidt underskud.
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Vi har i år fået 14 nye medlemmer, så vi nu er 106 medlemmer, og i 2017 vil vi arbejde på
at få endnu flere til at støtte op om Strandby Forsamlingshus.
Hans takker for et fantastisk samarbejde i bestyrelsen, både for indsatsen i bestyrelsen og
dem uden for bestyrelsen, som støtter på forskellig vis.

Aflæggelse af regnskab til godkendelse
Christian Bøg Jørgensen fremlægger regnskabet i stedet for Erling Møller, der slap jobbet
som kasserer grundet sygemelding.
Han henviser til fremlagte regnskab.
Vi ender med et resultat på kr. - 35.018,00, som skyldes vedligeholdelse.
Likviditet ender på kr. 29.229,00
Den likvide beholdning ender på kr. 29.229,00
Thorvald Mathiesen bemærker, at regnskaber er usædvanligt godt i forhold til de investeringer, der er lavet. I virkeligheden viser det, at vi har overskud på forsamlingshuset. Resultatet peger fremad.
Regnskabet blev godkendt.
Bestyrelsen takker Christian Bøg Jørgensen mange gange for hjælpen til regnskabet.
Fastsættelse af kontingent 2017
Bestyrelsen foreslår en fastholdelse af uændret kontingent.
Der var ingen indsigelser og det blev vedtaget.
Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
Valg af bestyrelsen
Oldermandsparret er Brian og Louise Skræp
Hans og Silja Barholt blev genvalgt
Steen og Anne Grethe Nielsen er på valg og blev genvalgt.
Suppleanter blev Lene og Christian Bøg Jørgensen, som blev genvalgt.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Steen Tinning genvalgt
Suppleant er Dorthe Nielsen, som blev genvalgt
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Eventuelt








Silja gennemgik oplæg om alternativ udnyttelse af forsamlingshuset, f.eks. til brætspil etc.,
Spiseaftener, evt. antallet kan øges
1. sal bruges ikke, måske ændres til stue i stedet for, fx til brug for hygge eller strikkeklub
De forskellige forslag sættes op på hjemmesiden, og der opfordres til at alle der har
ideer kommer med dem.
Hjertestarter, der er ved at blive undersøgt via Tryg-fonden, der er større sandsynlighed for at få den sponsoreret, hvis der er et ”korps” af frivillige hjælpere.
Jens Damsbo takker på bestyrelsens vegne for formandsparrets indsats og overrækker en kurv med øl. Hans og Silja takker.
Forsamlingshusets kogekone Annelise Larsen bliver 80 år lørdag den 18. februar
2017. Hun får en gave fra Forsamlingshuset,

Da der ikke var mere til behandling afsluttedes generalforsamlingen og Hans takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referat Karin Askholm
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