
Generalforsamlinger i Kvols Forsamlingshus 
mandag den 21. februar 2022 kl. 19:00 

 
 
Referat for Kvols Foredragsforeningen: 
 

1. Valg af dirigent og skriftfører – Kim dirigent, Anette skriftfører 
 

2. Bestyrelsens beretning 
Corona prægede første halvdel af 2021. Store arr. som nytårsbrunch og forårscafé aflyst. 
24/1 Fugletur på Kvols Hage 
18/4 Affaldsindsamling 
8/6  Kajakaften 
23/6 Sct. Hans 
24/8 Vilde haver 
26/8 Generalforsamlinger (udskudt fra forår pga Corona) 
6/10 Legepladsdag (udskudt pga. vejr) 
24/9 Kortspil & fællesspisning 
29/10 Idéaften & fællesspis 
19/11 Fortælleaften 
26/11 Juletræstænding 
 
Ros til bestyrelsen ift. at finde arr. udendørs, så vi kan mødes og holde aktiviteter i gang. 
-Og dejligt, at folk bakker initiativer op (30 til fugletur på Hagen) 
 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 
Årets resultat er et lille overskud på 859,56 kr. 
Foreningens formue (ultimo 2021): 70.853,51 i bank + 815 kr i kassebeholdning. 
 
Flere har betalt kontingent (=2.200 kr. ekstra) – evt. pga. mobilepay = lettere. 
 
Månedspris/forsikring mod netindbrud i banken 100 kr indtil august, herefter 125 kr/md – 
dvs. 1.000/år. Vi betaler dog ikke negative renter længere (lovændring, når under 750.000 
kr indestående). 
 
5.500 kr overskud på årets aktiviteter – en del med små-underskud, men godt overskud til 
Sct. Hans og Idéaften & fællesspis.  
Drikkevarer købes separat og indgår derfor ikke i det enkelte arr. Købes, når der er et godt 
tilbud. Dejligt, at flere byder ind ift. at hjælpe med arrangement. 
 

4. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor 
På valg: Michael, Alis og Anette. Suppleanter: Karen og Inger. 
Revisor: Henrik 
På grund af Corona var der få arr. i 2021 – bestyrelsen valgte derfor at udskyde valg i 2021. 
 
Alle modtager genvalg, men der er mulighed for at byde ind.  
Ingen modkandidater – fredsvalg, hvor alle blev genvalgt. 
 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
a. Projektor i forsamlingshuset 
Hvis råd til det – god idé. Pris varierer MEGET. 
Drift: En pære koster ca. 1.500 kr at skifte. Montering i loft er mere sikker, men mindre 
fleksibelt ift. at vise i f.eks. lille sal. 
Flere institutioner køber også storskærm i stedet for. Muligt at købe på konkurs-auktioner. 
En projektor giver også mulighed for at laver flere fælles arr (se håndboldkamp etc). 
Fortaler for ’multimedie-løsning’ – inkl. lyd og internet. 
Hvad bruges i Knudby? Rulbar projektor. 
Forsamlingshuset vil gerne bidrage med ½ del. 
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Zebnet vil gerne levere gratis internet-forbindelse til forsamlingshuset mod lille plakette 
med navn/leverandør. 
Der nedsættes en arbejdsgruppe (Paul, Torben, Bjarne) med et rammebeløb på 25.000 
kr (12.500 kr/forening). De har frihed til at finde et godt tilbud med projektor og god lyd. 
 
b. Printer – højttalere (høreanlæg) – WiFi 
   Højttalere/WiFi er behandlet under punkt a. 
 
Print af sedler i 60 eks. på 2 sider koster 4 kr/stk. – dvs. 240 kr/gang. 
En billig printer koster meget i drift. 
En dyrere printer er dyr at anskaffe, men billig i drift. Laserprintere skal dog helst stå tændt. 
 
Printbehov? Foredragsforening laver ’mini-undersøgelse’ af, hvem der har brug for seddel.  
Liste med folk, der vil printe: Mogens, Alis, Bjarne, John, Anette 
Forslag: Hjerte på postkassen = vil gerne have seddel. Dermed lettere at omdele. 
Kombi mailliste/Facebook. 

 
c. Hjertestarter (fordelingsnøgle vedrørende udgifter) 
Brugt 2 gange over 5 år 
Årlig serviceaftale* =   3.743,75 kr/år 
Forsikring 2.058,36/5 =       411,67 kr/år 
Strøm til Milter       350,00 kr/år 
I alt     4.505,42 kr/år 
*Den skal vi selv forny hver 5. år – udløb 21/12-2021 
 
Hjertestarter fra Hjerteforeningen er gratis. Kræver kun 10 deltagere i et løb. Værd at 
undersøge, herunder om der også er betaling til abonnement. 
 
Vi har selv tilvalgt serviceaftale for at slippe for ansvaret for fornyelse/skifte elektroder. 
Opfølgende kursus i brug efterlyses (Else & Lene) 
 
Beslutning: Fordeling af udgifter til hjertestarter fordeles på Kvols’ 3 foreninger = ca. 
1.500 kr/år/forening. Dog undersøger Else og Lene om en Hjertestarter gennem 
Hjerteforeningen er mere fordelagtig. 

 
d. Bibliotek/boghylde i forsamlingshuset 
Fin idé, men aktuelle bøger bør prioriteres. Foredragsforeningen kontakter bibliotekarer. 
Der arbejdes videre med evt. at lave et skab. Grete har bøger, hun gerne vil levere. 

 
6. Virkeplan 

Resultat fra idéaften – præsenteres snarest. Vil indgå i næste sæsons planlægning. 
 

7. Kontingentfastsættelse 
Forslag: uændret, men på sigt evt. forhøje, hvis varmepriser fortsat stiger. 
 

8. Evt.  
Plantekummer ved indkørsel til byen bør efterses. Kim forhører sig hos Kommunen. 
Tilskudsmulighed: Vildere Viborg – eks. hvis vi vælger danske grøftekants-planter. 
 
Jord-udvidelse ved busstop. Dan vil gerne donere træ og glas til bedre skur – fint. 
Evt. med plads til opslagstavle i ly for regn. 
 
Borde-bænke-sæt (på Hagen, ved havnen) ønskes også renoveret. Mercantec har leveret 
til forsamlingshuset. 
 
4.000 kr fra tidl. pulje til Sporet i Kvols er nu udbetalt til underforening til foredragsforening – 
ellers ville pengene blive inddraget. Vil fremgå i 2022. 


