
Forsamlingshusets generalforsamling  
20. februar 2018 – 22 deltagere 
 
 
1. Valg til mødets ledelse - dirigent (Kim) og skriftfører (Anette) 
 
2. Formandens beretning v/Bjarne Rasmussen 
Fokus på vand/fugt ved hjørne mod bakken. Dræn er blevet spulet. 
Gelænder til loftstrappe er sat op. 
 
Bestyrelsen har søgt kommunen om penge til ekstra stole og tilskud til dræn – men vi fik ikke noget 
i 2017. Søger igen i 2018 (frist 1. juni). 
 
Huset har været brugt 24 gange i året – 17 udlejninger og 7 arr. i foredragsforeningen. Flot! 
Lidt problematisk med rengøring – evt. sætte penge af til grundig rengøring en gang imellem 
(vicevært-konto, se punkt 5, fremtidigt virke). 
Bestyrelsen overvejer at få gulvet slebet ned og omlakeret i store sal + polere gulv i lille sal op. 
Tilbud foreligger ikke endnu. Tilbudsgiver vil evt. også rengøre gulv i forgang, toiletter og køkken, 
når maskiner er herude. 
 
Lav aktivitet, men mange udlejninger = god økonomi. 
 
3. Godkendelse af det reviderede regnskab v/Bjarne (Per på ferie) 
Regnskabet blev godkendt – se bilag. 
 
Lejeindtægter i 2017: 37.500 kr. 
 
Per fortsatte i 2017 som kasserer, fordi Andelskassen ville have 750 kr for at skifte kontaktperson 
for en forening. Kristian havde ellers takket ja til at overtage. 
 
Erling har undersøgt andre banker – de kræver generelt 300-2.000 kr for at ændre navn, så 
forsamlingshuset fortsætter indtil videre med at have konto i Andelsbanken. Merkur Andelskasse 
(netbank) undersøges. 
Kontingentindtægt 2.300 kr (forsamlingshuset fik ikke udsendt påmindelse om kontingentbetaling 
pga. usikkerhed om hvilket pengeinstitut, der skulle betales til). 
 
Overskud fra 2017 er i alt 32.649 kr. Der kan godt blive penge til investeringer. 
Ejendomsværdi (gældfri) på 360.000 kr. 
Formue ca. 94.000 (heraf 9.750 kr gæld til foredragsforeningen). 
 
Birgitte: Opfordring til at åbne for varmen lidt tidligere ved arrangementer. 
Grete: Mange ønsker til småindkøb: Viskestykker, flere stole, nye skabe med solide hylder til glas. 
 
Erling: Viceværtskonto til hjælp til rengøring, så Carl Chr. ikke skal hænge på ekstra-rengøring. 
 
Ryan: Mobilepay kan lokke flere til at bruge penge. Erling: Det er svært for en kasserer at styre + 
der er gebyrer. Grete (Alis) foreslår alternativ løsning: Én person agerer bank og giver folk 
kontanter mod privat overførsel til mobilepay = foreningskonto involveres ikke = mindre adm. bøvl. 
 
4. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor 
På valg er Erling Annesen, Carl Christian og Bjarne (genopstiller ikke). Jens Åge Vigen blev valgt. 
Bjarne vil gerne stille op som suppleant. 
Øvrige bestyrelse: Per og Jørgen Nonbo 
 
Revisor: Henrik blev valgt, men Kristian har fungeret som revisor i år :o). Kristian valgt for 2018. 

https://www.merkur.dk/


 
5. Fremtidigt virke 
Vi skal have brugt nogle penge – se idéer under eventuelt. 
 
Viceværtkonto – Carl Chr. foreslår, at der afsættes en konto/fast årligt beløb til særlig rengøring. 
F.eks. rengøring af ovn, toiletgulve, vinduesvask, vejl. 20 timer omregnet til beløb. 
God idé – bestyrelsen konkretiserer. Flot, at Carl Chr. vil lægge kræfter i arbejdet! 
 
Erling gør opmærksom på fjordruten.dk. Tanken er at lave en fjordrute om Hjarbæk Fjord, hvor 
områdets kvaliteter markedsføres (DGI-samarbejde: ”Infoland” – foreløbig webside: 
www.hjarbaek.infoland.dk). Mange private virksomheder bakker allerede op om projektet. 
 
Erling vil gerne orientere herom ved kommende arrangement. Idéen er både at markedsføre og 
sikre vækst om Hjarbæk Fjord og gensidigt inspiration hinanden blandt landsbyerne. 
(Kunst, mad, musik, arrangementer, stier – pt. 21 stier rundt om fjorden). Parallel i Sverige til lign. 
samarbejde vest for Stockholm: www.vag.223.se 
 
 
6. Indkomne forslag 
Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag 
 
7. Eventuelt 

• Carl Chr. foreslår at de, der bruger køkkenet inviteres med til bestyrelsesmøde 
(Lone/Anette/Birgitte), så der kan blive en snak om evt. indkøb. 

 
Idéer:  
Anette:  Store ting fungerer rimelig godt (ovn, opvask, gasblus). Der er mest behov for 
småting:  Ny elkedel, karafler, viskestykker + bedre skiltning af brug. 
Birgitte:  Nødvendigt med kapacitet til bespisning af 100 pers. 
Kirsten:  Bedre bordplads til afsætning af opvask. Optimere plads omkring gasblus.    

 Hoveddør binder. 
Lone:  To haner v/vask? 
Alice:  Bygge depotrum til mod skrænt (f.eks. borde, skabe, service/opvask m/spul). 
Birgitte:  Der er fortsat behov for koldt rum (=afsætningsplads v/større arrangementer) 

 
• Hennings skulptur: Enighed om at købe skulpturen. De to foreninger deler udgift, men det 

udelukker ikke muligheden for at søge ekstern medfinansiering/fonde. Bjarne giver Henning 
besked. Beslutning træffes formelt af bestyrelserne på førstkommende møde. 

 
• Oprensning af branddamme/gadekær: Kurt har gjort opmærksom på, at Viborg Kommune 

har en pulje med ansøgningsfrist 1. juni 2018 til oprensning/vedligehold af branddam. 
 

Max. beløb 60.000 kr, tilbud skal indhentes, skitse udarbejdes og drøftes med 
forsamlingshusets bestyrelse. Mulighed for at få renset forsamlingshusets dam, fjerne 
beplantning og evt. hæk, f.eks. en lille bro over vandløbet og få anlægget til at se 
præsentabelt ud. 
Kvols Park & Vej (2 x Kurt & Ryan) vil gerne stå for arbejdet. Anette hjælper med 
ansøgning. 
 
Tak for hyggeligt møde og god ledelse til Kim :o). 
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