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1. Valgt blev
b :
a. Ordstyrer
d blev valgt
: Torbeen Midtgaard
: Karin Grøndahl Sø
ørensen blev valgt
v
b. Protokolføreer
W
og Caarsten Kristen
nsen
c. Stemmetælllere : Elin Winther

2. Forman
ndens berettning:
Bestyrelsen fik en ilddåb da der strakss efter generaalforsamling skulle finde en
e løsning forr at få fjernett kloaklugten
Gulvet blev brudt op og nye
n kloakrør blev lagt. Besstyrelsen fik stor
s hjælp fraa bl.a. Jørgen, Carsten og John.
J
Da
huset var ud
dlejet d. 18 feeb. Havde de meget kort tid
t til det storre projekt. Deet lykkedes.
Pga. Det sviggtende billetssalg har bestyyrelsen kun afholdt
a
en kon
ncert i 2013 med
m Dissing, Dissing, Las og
o Dissing.
Der blev solggt 75 billetter. Og det var en hyggelig aften.
a
n forsøgte man
m med fælllesspisning. Det
D har været en stor succces.
Som noget nyt
Der har været afholdt 3 fællesspisning
f
ger i løbet af året.
Der har været ca 50 frem
mmødte pr. gaang. ‐ succesrraten var 2 tilmeldte ud over bestyrelssen.
Det er ikke noget
n
huset skal
s tjene pen
nge på, men i stedet være
e et socialt arrrangement der skal løbe rundt
r
or ca 60 tilme
eldte til grillaften. Succes.
Sommerfestten blev flytteet til forsamliingshuset hvo
I sommer haavde de en reengøringsafteen, hvor flere dukkede op for at hjælpee.
oppe med udlejningen. Tak for indsatse
en.
Jan Juhl har ønsket at sto
Lene og Niels har overtagget opgaven.
Der var ingeen spørgsmål til beretningen

3.

Regnsskabet blevv gennemgåået af kasseren

Indtægter
Udgifter

: 88.617 Kr.
K
: 91.949 Kr.
K

Underskud

: 3.332 Kr.

h
et undeerskud på 811
14,68 kr Der er på vedlige
eholdt på huset for 25.621
1 kr
Koncerten havde
Der var ingeen spørgsmål til regnskabeet
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4. Fastsætttelse af kon
ntingent
Det blev ved
dtaget at kontingentet forrtsat skal værre 100 kr.

5. Indkomne forslag
Der kom inggen forslag

6. Valg til bestyrelsen
b
n
ordrer til nyt b
blod i bestyre
elsen evt ved
Niels Balslevv og Lene Nieelsen er på valg Niels Balsleev genopstiller, men opfo
en udvidelsee af bestyrelssen.
Niels blev vaalgt.
Lene Nielsen
n genopstillerr og blev valggt.
Anja Pauck blev
b også valggt til bestyrellsen.
pleanter:
Valg af supp
Jørgen Hoff og Morten Sø
ørensen blevv valgt til supp
pleanter

7. Valg af revisor
Gudmund fo
ortsætter som
m revisor

8. Eventu
uelt
Ingen punktter til eventueelt
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n
Karin Grøndahl Sørensen

Referatet err godkendt aff :

Lene Nielsen
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