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Pause med servering 

 
 
Dagsorden for Kvols Forsamlingshus: 
 
1. Valg af dirigent og skriftfører 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Få udlejninger pga. Corona 
Omfangsdræn gennemført i 2021 – ledt til søen, og det virker 
Gulv i store sal løfter sig – det hjælper, at Carl Chr. Lufter ud. 
Stigninger på gas og el; gas M3-pris hæves til 13 kr/m2; strøm hæves til 3 kr/kW 
Lejen hæves også 
Fastboende: Lille sal 600 kr ; store sal 1.000 kr 
Udenbys: Lille sal 800 ; 1.500 for store + 3.000 kr depositum + forbrug. 
 
Projektor og internet – er drøftet og afklaret i forb. med foredragsforeningens dagsorden. 
Printer – det foreslås kun at uddele sedler til dem, der har behov. Forsamlingshus vil gerne bidrage 
til tryk. 
 
3. Godkendelse af det reviderede regnskab 
Svært at overskue at gøre regnskabet op. Det er simpelthen for indviklet. 
 
Ca. 60.000 kr. ved årets begyndelse – ca. 90.662,90 kr ved årets afslutning + 1 kr. i kassen. 
Tilskud fra Viborg Kommune (ca. 98.000 kr – 80.000 kr. til dræn + årligt 18.000 kr (fremtidig: 
22.123 kr). 
Tilskud til dræn har slået til 64.000 kr. til Plougmand + div. (67.501,87 forbrug). 
Ekstraordinært tilskud på 3-4.000 kr. til forsamlingshuse pga. Corona. 
 
Generalforsamlingen giver udtryk for tillid til bestyrelsen. Regnskab er ikke blevet forelagt. 
Mellemværende mellem foredragsforening og forsamlingshuset blev afsluttet i 2020. 
Bestyrelsen oplyser, at der ikke er udestående. Revisor står inde for dette. 
Generalforsamlingen godkender dermed referatet. 
 
 
4. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor 
På valg: Erling, Carl Chr og Jens Aage – alle modtager genvalg 
Suppleant Bjarne – modtager også genvalg. 
Ikke på valg: Silke, Jørgen, Grete (revisor). 
 
Silke ønsker ikke at fortsætte som kasserer – det er for indviklet og vil blive lettere, hvis det kan 
styres i regneark. Silke vælges ind som 2. suppleant. Der mangler en kasserer. 
 
Bjarne er kasserer for Kvols Bådelaug – Grete & Bjarne ønsker ikke at overtage kasserer-posten, 
men vil gerne hjælpe med at få afstemt 2021. 
Paul vil spørge Marianne – hun er ikke forpligtet hertil. Silke betaler gerne regninger indtil ny 
kasserer er fundet. Bestyrelsen gives mandat til at afklare kasserer-posten. 
 
5. Fremtidigt virke 
El-drevet udluftningsløsning m/solceller til store sal iværksættes. 
Beskæringsdag i tidligt forår – seddel sendes ud. 
Oprydning + isolering af loft skal afsluttes + udluftning fra emhætte skal isoleres. 
Vestlige hjørne i lille sal udvendigt skal pudses op. 
Forslag om 2-3 frugttræer ved branddam 
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Kim foreslår at kontakte Norlys – de har i avis annonceret efter grønne idéer (Vækstpulje). 
F.eks. til energitiltag og foreningsliv – se her 
 
6. Indkomne forslag 
Kontingent – uændret 200 kr i 2022 (100 kr for enkelt-pers). Gerne betaling senest 1. april 2022. 
Husstandskontingent foreslås hævet til 300 kr (enkelt-pers. 150 kr), gældende fra 1/1 2023. 
 
Kontingentforhøjelse vedtaget. 
 
9. Eventuelt 
Bankgebyrer koster os dyrt. 
Grete er kasserer i lille forening i Vestjysk Bank, hvor der ikke betales gebyrer og negative renter. 
 
Andelskassen er ikke længere en lokal bank – det er for dyrt at vores 3 foreninger i byen har dem 
som pengeinstitut. Man kan bl.a heller ikke indsætte mønter og skal betale ekstra gebyr for at 
indsætte sedler. Det koster 750 kr at skifte kasserer. 
I 2020 betalte Kvols Bådelaug 2.700 kr i rene gebyrer! 
 
Foredragsforeningen har drøftet sagen, men ønsker ikke, at skifte bank nu, hvor de negative renter 
er afskaffet. Kasserer jobbet er en stor post.  
 
Alis sender bilag fra banken vedr. negative renter til Bjarne & Grete. 
Generalforsamlingen accepterer bankens ’månedsbidrag’ på 125 kr/forening – dvs. ca. 1.500 kr. 
pr. forening. Grete undersøger krav i Vestjysk Bank. 
 
Ros til forsamlingshusets bestyrelse for det store arbejde med at vedligeholde forsamlingshuset – 
det gør I godt. 
 
Opfordring til reminder om kontingent på næste seddel, der deles rundt. 
 
Afrunding 
Reklame for næste arr. tors. 3/3 kl. 19 med Erik Sommer – foredrag og højskolesang. 
 
Tak for godt fremmøde! 
 
 
   

https://norlys.dk/om-norlys/vaekstpulje



