Krragelund Forsamlinngshus

REFE
ERAT
T GEN
NERALFOR
RSAM
MLING
G 200
09.
Dato

: 23/01/2
2009

Pkt.1:

Formandeen bød velkommen og bleev efterfølgen
nde valgt til dirigent.
d

Pkt.2:

Jens aflaggde beretningg over årets arrangemente
a
er. I årets løb
b var der konccerter med Michael
M
Falck,,
Anne Dorrthe Michelseen, Allan Olseen, Souvenirs (m. spisning), Johnny Madsen og Lars Lilholt.
Arrangem
menterne var forløbet godt, men ved arrangementeet med Souveenirs, var der ikke fuldt
hus, hvorrfor der blev et
e vist undersskud.
Arbejdsdaagen blev gen
nnemført meed stor indsatts af de fremm
mødte. Husett og omgivelsserne bliver
stadig god
dt vedligeholdt og div. ting fornyet.
Sommerffesten d. 19/6
6 med afbræn
nding af bål havde
h
et stortt fremmøde. Mange glade
e mennesker
der hyggeede sig. Madeen var gratis for
f deltagern
ne, men selv om
o det betød
d, at arrangem
mentet gav
underskud, så var pen
ngene givet go
odt ud og plaanen er, at deer følges op på dette i det nye år.
K
er et lille samfund, er der alligevel opståeet det rygte, aat husets olie
etank var
Selv om Kragelund
blevet dræ
ænet af uved
dkommende. Dette er dogg ikke tilfældeet, men historien er jo såd
dan set
interessant nok.
Beretninggen blev godkkendt.

Pkt.3:

Lene frem
mlagde regnskkabet, der baalancerede med
m et overskud på 1236 kkr. og med akttiver for
559.447 kr.
k
Husets medlemstal er i årets løb øgget med 18, hvilket
h
må sigges at være fllot.
bet blev godkendt.
Regnskab

Pkt. 4:

Der var ikkke indkommet forslag.

Pkt. 5:

Følgende blev opstillet: Lene og Peeter. De blev også enstem
mmigt valgt.
Som supp
pleant blev Jeette valgt.

Pkt. 6:

Gudmund
d Busk blev genvalgt som revisor, og so
om suppleantt blev Jette vaalgt.

Pkt. 7:

Under evtt. blev bestyrrelsen opford
dret til ‐ i det omfang det var
v ønskeligt ‐ at indkalde
suppleantterne til besttyrelsesmødeerne.
Niels orieenterede om en TDC‐mastt, der er planlagt til at blivee opført i næ
ær tilknytning til anlægget.
Hvis man havde nogle synspunkterr, opfordrede
es man til at gøre
g
indsigelsser i forbindelse med den
høringsru
unde, der kom
mmer på et tidspunkt.
Formandeen sluttede med
m at takke for god ro ogg orden.

Referant Niels
N
Balslevv

Kragelund Forsamlingshhus – Stausheddevejen 52 – 6622
6 Bække
Telefon : 75 38
3 92 45 – E-m
mail : info@krragelund-forsaamlingshus.dkk
www.kraggelund-forsamllingshus.dk

