
Generalforsamling – Kvols Beboer- og Foredragsforening
tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19 – 21 deltagere

1. Valg af mødeledelse: dirigent (Kim) og skriftfører (Anette).

2. Bestyrelsens beretning v/fmd Karen Goul
Gennemgang af et flot og oplevelsesrigt år med god opbakning til arrangementerne.
Se bilag – ros til bestyrelsen.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab v/Grete Mundbjerg

61 har betalt kontingent for 2017 = rygrad/sikkerhed for arrangementer. Potentielt ca. 80
betalende = flot opbakning.

Gode overskuds-givende arr, bl.a Nytårsbrunch, kajakaften, Sct. Hans, julefrokost
Også underskudsarr – typisk med udefrakommende oplægsholdere

Bemærkninger
Forårscafé – officielt overskud kun 7,50 men også overført 808 kr til Knudby. Årsag: Vi
havde et stort lager af øl/vand/vin, som reelt kunne betragtes som overskud.
Park og vej indgår også i regnskabet – udgifter 1 år, men 2/3 betales tilbage af de øvrige
foreninger (forsamlingshus og havn) næste år.

Årets overskud blev 5.528,82 (excl. bænk v/bytorv, som er modregnet i 2017, fordi vi
modtog pengene i 2016). OBS: Dog ubetalt regning fra Viborg Kommune på ca. 3.000 kr
vedr. Tivolifest for børn – vi håber, de har glemt det :o).

Hjertestarter-forsikring 2.058 dækker frem til 2019 + strøm til Milter 350 kr.
Årligt abonnement på 3.000 kr træder først i kraft fra 2019.

Udgift til TV Midt-Vest på 2 posteringer – pga. Grete lagt ud, deltagere efterfølgende betalt.

Derudover har foredragsforeningen lånt forsamlingshuset nogle penge (restgæld: 9.750 kr).

Når dette beløb medregnes, er foredragsforeningens kapital i alt 75.501,12 kr.

Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.

Karen og Birte er på valg.
Karen modtager genvalg, men Birte flytter fra byen til Dollerup og kan ikke genvælges.

Suppleanter: Eva (modtager genvalg) og Kirsten (ønsker ikke genvalg).
Øvrig bestyrelse: Bent, Alis og Annette.

Valg til bestyrelse (kampvalg!):
Bestyrelsen: Alice, Kim og Karen stiller op til to poster. Alice og Kim valgt til bestyrelsen.
Suppleant: Eva, Susanne og Karen stiller op til to poster. Karen og Eva valgt som suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde.

Revisor: Henrik Kristoffersen genvalgt.



5. Virkeplan
Kommende arr: Forårscafé, Affaldsindsamling, Legepladsdag, Kajakaften, Sct. Hans.
Fortsat gerne besøg ”bag kulissen”-arrangementer
Besøg på Klejtrup Friplejehjem?

6. Kontingentfastsættelse
Foreningen har god økonomi – kassereren foreslår uændret kontingent 100 kr/pers.
Fint med frivillig indbetaling, men godt sikkerhedsnet. [Hvis Kommunen sender regning på
3.000 kr er årets resultat reelt et underskud].

7. Orientering om hjertestarter
P.t. betales ca. 760 kr/år. Efter 2019 koster forsikring incl. vedligeholdelsesaftale 3.000 kr.
Alternativt kan vi selv indkøbe materiel til vedligehold (excl. montering) = ca. 1.700 kr/år:
- Batteri skiftes hvert 4. år (2.000 kr)
- Pads (koster 700 kr) hvert 2. år.

Hvis hjertestarteren har været i brug, skal vi selv betale for at få den bragt hjem.
Er der undervisning incl. i abonnement? Nej

Birgitte gør opmærksom på, at det vigtigste ikke er hjertestarteren, men genoplivende indsats
(kunstigt åndedræt mv) før. Dvs. god idé, at vi er ajour med, hvem der har gennemført
hjertestarterkursus. Nyt kursus er incl. i nuværende forsikring.

Ringer man 112 kan alarmcentralen fortælle, hvor nærmeste hjertestarter er og ringe folk op lokalt.

8. Evt.

· Kurt: Projekt for 10 seniorboliger + fælleshus ”på bakken” ved kirken
Boligselskabet Viborg Amt skal på møde 22. april beslutte, om de vil arbejde videre med
projektet. Derfor: Opfordring til at interesserede skriver sig på venteliste. Pt 5 på listen.
Koster 150 kr/år, men man kan frit sige fra igen. Betingelse for seniorbolig er kun at 1 person
er over 50 år.

· Henning har spurgt om byen vil købe skulpturen på torvet for 15.000 kr
Jyske Bank vil købe originalen for 45.000 kr. - råvarepris for ny afstøbning er 19.000 kr.
Flot pris fra Henning – der er generelt opbakning til at købe skulpturen.

· Hjemmeside (Kristian Skriver)– koster i dag 50 kr/år. Fremtidig to muligheder:
a. Blive hvor vi er, betale 500 kr/år
b. Skifte til f.eks. ”One” og betale 350 kr/år + vi skal reducere antallet af sider til max. 5
Bruge kun Facebook (kan ikke stå alene).
Kristian må som udførende bestemme, hvad han synes er bedst.

· Landsbysammenslutning (Kim): Et organ, der har vokset sig stort (50 landsbyer
repræsenteret). Kim har deltaget og vil gerne fortsætte. Det har bl.a. resulteret i at det
nuværende byråd har nedsat et landdistriktsudvalg. Bl.a. også rådgivning og hjælp til
fondssøgning.

ref/Anette 20-02-20018


