Gjessø Forsamlingshus
Referat Generalforsamling 27.02.2020
Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Flemming Madsen.
Flemming konstaterede at generalforsamlingen var varslet i overensstemmelse med vedtægterne og forsatte
herefter generalforsamlingen i henhold til dagsorden, beskrevet i vedtægterne

Formandens beretning v. Peter Villadsen.
Peter omtalte herefter om årets arrangementer
Der var afholdt 4 fællespisninger. Til alle Fællesspisninger har der været rigtig fint fremmøde.
Bestyrelsen opfordrer til at frivillige eller f.eks. veje, arrangerer en fællesspisning, så det frivillige køkkenhold får en
pause indimellem. Peter sendte en stor tak til køkkenholdet for uden dem kunne vi ikke afholde vores
fællesspisninger
Bankospil forløb også godt, med meget stor tilslutning, vi havde fået sponseret mange flotte gaver.
Bandaften med lokale musik udøvere blev gennemført, og igen med Peter og Margrete i spidsen. Arrangementet har
efterhånden nået et meget højt musikalsk niveau, men en større tilslutningen kunne ønskes
Forsamlingshuset har også i år været stillet til rådighed for Grundejerforeningens jule arrangement.
Running dinner blev afholdt for 3 gang og med ca. 80 deltagere var det igen en stor succes
Udlejning forløber fint, har i år haf en stigning på knap 7%
Vi har i årets løb investeret i et nyt køleskab samt andre småanskaffelser.
Sunna med band afholdt koncert, et rigtig godt arrangement, men igen kunne vi også her ønske os lidt større
tilslutning
Generelt hører vi fra lejere at akustikken i huset er meget dårlig, så et fremtidige projekt vil være at ændre
loftbeklædningen således at vi kan opnå en bedre akustik.
Peter takkede bestyrelsen og især en stor tak til Inger og Ove for deres store arbejde med udlejning, vedligehold og
opsyn.
Bestyrelsen modtager gerne input til nye ideer og- eller arrangementer.

..

Regnskab

Henning Lindberg gennemgik regnskabet, se regnskab på hjemmesiden www.gjessøforsamlingshus.dk
Regnskabet blev godkendt.
Henning fortalte at vi deltager i den nye fælles ”Gjessø hjemmeside” så omkostninger hertil øges lidt fremadrettet

Indkomne forslag.
Ingen

Valg af medlemmer og suppleanter:

På valg – Henning Overgaard og Erik Pedersen, begge modtog genvalg.
Suppleanterne, Inger Søgaard og Anders Bendtsen forsætter
Revisorer, Arne Winkler og Flemming Kristensen forsætter ligeledes – suppleant Villy Sørensen

Eventuelt:

Ros til bestyrelse. Men der blevet givet udtryk for at tidligere afholdte foredragsaftener er savet.
Arrangementer - der er en fællesopgave for alle borgere at samle folk til vore arrangementer
Band aften - den manglende deltagelse skyldes måske at man tidligere har oplevet den meget støjende på grund af
akustik forholdene, de seneste år har arrangørerne iværksat tiltag der har hjulpet en del på problemet.
Kan nogle af foreninger lægges sammen, feks. Grundejerforening og forsamlingshus således at byens nye borgere får
”ejerskab” for forsamlingshuset – nye tilflyttere skal aktiveres
Flemming takker for god ro og orden. Og afslutter generalforsamlingen.

Efterfølgende var forsamlingshuset vært ved kaffe og kage samt foredrag ved Tage Hornstrup der fortalte om sin tid
ved kriminalpolitiet.

