
Generalforsamling Kvols Forsamlingshus
Mandag 24. februar 2020 – kl. 19:00

Dagsorden for Kvols Forsamlingshus

1. Valg af dirigent (Henning) og skriftfører (Anette)

2. Bestyrelsens beretning (Erling) om institutionens virksomhed i det forløbne år

Nov. 2018:  Oprensning af branddam
Febr 2019:  Drøftelse af nøgler – udskiftning af cylinder
Marts: Oprydning/rengøring i fors. sammen med affaldsindsamling. Service i

Mappe om forsamlingshusets brug (varme, tænd/sluk etc) ajourført
Hjemmeside – ikke helt ajour ift. databeskyttelse

April: Dæmning i sø lavet rigtigt. 2 borde-bænke-sæt fra Mercantec sat op.
Ansøgning til kommunen – min. 30.000 kr. og helst over 100.000. Derfor søgt om penge
til borde-bænkesæt og hus m/toilet på havnen.
Bank-henvendelse – ift. beskyttelse amr. register + reg. af bestyrelsen (Nem-ID mv)
Møde i Løgstrup om fælles klynge-samarbejde for byerne i Løgstrup skoledistrikt: Vorde,
Fiskbæk, Kølsen, Romlund, Kvols, Taarup, Knudby.

Maj: Fliseområder og græs v/søen
Kvols Bryglaug (seniorer) har fået lov at bruge forsamlingshuset mod at isolere loftet og
lave depot

Aug: Indkøb af hynder + vogn
Sept: Gennemgang af forsamlingshuse fra VK (”tilstandsrapport”). Kvols forsamlingshus i

”rimelig bygningsmæssig stand”. Opfordring til at rense solfangere (- vi har ingen?!)

Lidt flere udlejninger i 2019 end i 2018. Depositum 3.000 kr. forventes indført for eksterne lejere.

Betalende pt: ca. 2.400 kr i kontingent i 2019. Der er ca. 57 husstande i Kvols.

Eksterne betaler 1.200 kr for forsamlingshus + varme/vand. Foredragsforeningen betaler fast pris
1.250 kr inkl. forbrug og 750 kr for lille sal.

Spørgsmål: Nøgle – Carl Chr (2 stk), Basse og Erling har. Opfordring til bestyrelsen at drøfte om
foredragsforeningen kan få en nøgle.

Opfordring om at tydeliggøre udlejningsbetingelser – internt, eksternt, foredragsforening, byens beboere.

Tydeliggøre kontingent-indbetaling. Erling efterlyser opdateret mailliste.

Kristian Skriver har gruppemail – folk opfordres til at sende sin mailadresse til
kvolsforsamlingshus@gmail.com

Enighed om, at vi ikke ønsker ikke at opdatere tlf. tavle med mailadresser. De to foreninger snakker
sammen om at finde afløser for Kristian (se punkt 8, foredragsforeningens dagsorden)

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab (Erling i Pers fravær pga. ferie)

Årets resultat: 24.665,69 kr – flot, når også større indkøb i 2019. Indestående i bank: 86.490,90 kr.

Indtægter 49.667,50 – Udgifter 45.562,45 – tilskud fra kommunen (uændret) 18.000 kr

- Lidt lavere varmeforbrug end i 2018.
- Indkøb omfatter også borde/bænkesæt og indkøb af hynder.



Generalforsamling Kvols Forsamlingshus
Mandag 24. februar 2020 – kl. 19:00

- Gebyr i bank – 100 kr/md. Evt. skiftes til digital bank, som ikke kræver gebyrer for foreninger.
- Ca. 20 udlejninger (5-6 fra Kvols Beboer- og Foredragsforening)
- Kammermusik-festival lånte forsamlingshuset et par dage – mod kun at betale for forbrug.
- Henning minder om, at forsamlingshuset kan bruges til ”åndelige formål”.
- Regnskabet godkendt. En fordel, hvis kassereren kan være til stede ved generalforsamling.

4. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor.

På valg: Carl Christian, Jens Aage og Erling – genvalgt m/applaus
Øvrig bestyrelse: Per, Jørgen og Bjarne (suppleant) – fortsætter også
Revisor: Kristian (fraflytter området) – bestyrelsen spørger Henrik/Grete

5. Status og fremtidigt virke

- Forsamlingshuset er i rimeligt god stand og opfylder sit formål.
- Gerne gøre indsats ift. kontingenter – kræver tydelig kommunikation herom
- Ønsker: Male køkken og store + lille sal
- Preben Aaskov fra Knudby kigger på ”gl. fugtskade” i lille sal forinden
- Stabilitet i køleskab, gennemgang af skabe/hylder
- Af og til drøftelser om rengøringsniveau efter udlejninger
- Gulvvaskemaskine (ca. 6.000 kr)
- Oprydningsdag: Oprydning på inderste loft – stillingtagen til, hvad skal gemmes/ud.
- Budskads beskæres, men plads til at noget vokser sig større.
- Dørpumper monteres.
- Bro over bækken

Alice’s søn Thomas har stor Nilfisk gulvvaske-maskine. Låner gerne til forsamlingshuset v/behov for grundig
rengøring. OBS: Forsamlingshuset har kunde nr. ved Multiline. Eks. også til papir-håndklæder.
Småting: Køb gerne et par skærebrædder, Nanosvampe, plastbokse/isbøtter (= mindre svind i service)

Kontingent 2020 kan indbetales til 5980 – 5000797. 200 kr/husstand eller 100 kr/enkeltpers.

6. Behandling af indkomne forslag - ingen

7. Eventuelt

Hus på havnen: Udløber af penge søgt fra kommunen til bænke v/forsamlingshuset. En selvbestaltet
gruppe (Erling, Henning, Kim & Søren) arbejder videre med det. Skal præcisere, hvad huset skal indeholde –
og om der er råd til det. Lyder flot at få 100.000 kr, men tilslutning til el, vand, kloak = 70.000 kr.
Drøftes: Mødelokale (ornitologer/cyklister/lokale) + toilet m/tømmetank. Egen-investering = arbejdstimer
Forslag til havnehus forventes forelagt på borgermøde.

Placering: Uafklaret
Input: Madpakkehuse – mange typer har også toilet.
Stillingtagen til andre huse på havnen

Folk, der har interesse i projektet, må gerne melde sig.
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Dagsorden for Kvols Foredragsforeningen

1. Valg af dirigent (Henning) og skriftfører (Anette).

2. Bestyrelsens beretning v/Anette & Alis (Kim syg).

Januar:  Nytårsbrunch. God opbakning (60 deltagere) -  arrangement i økonomisk balance.
Februar: Nybro Kro – ca. 100 deltagere + suppe i forsamlingshus bagefter. 1.100 kr overskud
Marts: Forårscafé m/musik. 117 deltagere – næste år deltagerbegrænsning. Overskud 2.200 kr

Affaldsindsamling (samtidig m/arb. dag i fors. hus). Underskud: 600 kr
April: Dialog & deller m/Sara Topsøe fra Carte Blanche. 35 deltagere – sjov, ny måde at lære

hinanden at kende på. Underskud: 220 kr.
Maj: Legepladsdag – flot vedligehold i fællesskab. Underskud: 400 kr
Juni: Kajakaften – ca. 85 deltagere (godt vejr). Overskud: 700 kr.

Sct. Hans – knap 100 deltagere. Overskud: 1.900 kr
Sept: Byvandring m/lokalhistorisk forening. Stor interesse (120 deltagere) – ingen udgifter
Okt: 500-turnering & fællesspis (knap 30 deltagere). Underskud: 100 kr

Fortælleaften & Lones lækre tapas. Overskud: 1.500 kr
Nov: Foredrag m/domprovst – i kajak på russiske floder. Levende & personligt. Økonomisk i

balance.
Dec: Juletræstænding – skøn tradition i mørket. Tak til 2 x Kurt m.fl. Underskud: 650 kr

Julefrokost udeladt i år

Mange og fine arrangementer

OBS: Liv i forsamlingshusene – Kommunens repr. Chresten Bak opfordrer til at sende alternative ønsker
(ikke alle penge bliver brugt)

3. Godkendelse af det reviderede regnskab (Alis)

Alis udleverede regnskab til alle og gennemgik udvalgte poster.
- Kontingenter ca. 5.000 kr (lille fald ift. 2018)
- Bilag 8, 9 og 10 – 11.738 kr udgifter til musikarr afholdt i 2017 og 2018 (vi vidste det godt)
- Bilag 35 – udgifter fra Park & Vej blev i år søgt hjem fra kommunen.
- Bilag 45 – 10.100 kr. tilskud til Cohen i Kirken, som først er afholdt i 2020.
Årets overskud: 1.916,06
(OBS: 10.100 kr. tilskud til Cohen-arr er bogført i 2019 – dvs. i 2020 må vi forvente et underskud).
Foreningens formue: 84.087,54 (ultimo 2019)

Ros til fin gennemgang af regnskab – der er styr på det. Regnskab godkendt.

4. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.

Kim, Alice og Karen (suppl), Inger (suppl) er på valg.  Alle modtager genvalg – genvalgt med applaus.
Øvrig bestyrelse: Michael, Alis og Anette fortsætter også.

5. Virkeplan

Á la sidste år + aftaler med ”Her er en sang” + ”Viborg Fortællekreds”

Opfordring til at foredragsforeningen påtager sig større risiko-villighed med baggrund i foreningens solide
økonomi. Evt. i samarb. med Knudby + Ørum
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Idéer:
Natur- og Friluftsrådet: Biodiversitet
Lokale kunstnere – weekend-udstilling (Majbritt, Majken Bilgrav, Nina fotograf)
Filmen om Kvols - lokalhistorisk forening.
Gåture – fortsat onsdage (sporadisk tilslutning i Kvols)

6. Kontingentfastsættelse

Fastholde 100 kr/voksen (uændret) - vedtaget

7. Hjertestarter – årlig udgift ca. 3.600 kr.

2019: 2.500 kr (post 48). Årlig udgift: 3.600-4.800 (anslået)

Foredragsforeningens forslag: Forsamlingshus + havneforening betaler hver 1.000 kr. Foredragsforeningen
betaler resten. Opbakning på generalforsamlingen til denne løsning.

Alis sender mail til de to foreninger til bekræftelse af denne aftale.

8. Evt.

· Sangbøger - Højskolesangbøger er forældede og lasede – vi har lyst til at synge.
Opbakning til at søge fonde: Grundtvigs forening (Erling)/Lions klub/Andelskassen

· Hjemmeside – Bjarne vil afløse Kristian Skriver og aftaler nærmere. Evt. skifte til anden platform.
Michael vil gerne være Facebook-administrator – skønt
Erling nævner mulighed for automatisk at opdatere Facebook, når ting lægges på hjemmesiden.

· Dagrofa-kort – kan benyttes af alle i byen. Alice & Anette har kort.

· Fælles kalender med Knudby + Menighedsråd undersøges = undgå dobbeltbooking af
arrangementer som i dag (generalforsamling + Gospel i kirken = uheldigt).
Erling tager til generalforsamling i Knudby 17/3 og medbringer forslaget her.

Henning takker for et fint møde med god tone!


