Kragelund Forsamlingshus
Ref. Generalforsamling
Kragelund forsamlingshus d. 27. Jan. 2012
Formanden Jens Schelde bød velkommen og forestod valget af ordstyrer og skriftfører.

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetæller:
Jan Juhl Christensen valgtes til ordstyrer og Gudmund Busk J. til skriftfører.

2. Bestyrelsens beretning om forsamlingshusets virksomhed i det forløbne år:
Formanden Jens Schelde omtalte årets koncerter som havde været gode med fin stemning, men
økonomien i arrangementerne var ikke hvad det havde været, sikkert fordi flere nu udbyder lignende
koncerter.
Jens Schelde beklagede at et sommerfestforsøg måtte aflyses p.g.a. manglende tilslutning.
Bestyrelsens renoveringsopgaver omkring vinduer og nye bænke blev omtalt og husets værste problem
kloakforholdene mente J. S. kun kunne løses ved en totalrenovering, og at det bør ordnes hurtigst mulig.
I øvrigt henvises til Jens Schelde’s talepapir. Til slut benyttede Jens Schelde lejligheden til at takke for
nogle gode år i bestyrelsen for Kragelund Forsamlingshus, med en særlig tak til bestyrelses kollegaer.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab:
Lene Nielsen gennemgik regnskabet og kommenterede de enkelte koncerter, desværre var der et
stort underskud på en enkelt koncert og året sluttede med et samlet underskud på 5940 kr.
Regnskab, udlejning, udlejningspriser og medlemshvervning blev drøftet og kommenteret.
Men intet besluttet. Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent: Kontingentet er uændret
Medlemmer
Venner

: 100 kr. /person, 200 kr./Husstand
: 100 kr. /person, 200 kr./Husstand, 500 kr/Firma

5. Behandling af indkomne forslag: ingen indkomne forslag.
Under dette punkt drøftedes til bestyrelsens overvejelse følgende aktiviteter.
Gymnastik, anden motion, madlavning, sammenkomster på tværs af generationerne, spil
af forskellig art, jævnlige hyggesammenkomster for små og store selskaber.

6. Valg af bestyrelse: på valg er Jens, Karsten og Søren. Jens og Karsten ønsker ikke genvalg
Søren Storm blev genvalgt. Nyvalgt blev Inge Jørgensen og Conny Hoff.
Som suppleanter valgtes Jørgen Hoff og Jan Juhl Christensen

7. Valg af revisor: Gudmund Busk J. genvalgtes.
8. Eventuelt:
Under dette punkt drøftedes et meget flot materiale “Støtteforeningen Kragelunds venner” udarbejdet af
Jan Juhl Christensen. Et ønske om at lade medlemskortsalget følge kalenderåret blev drøftet og selv om
der ikke kan vedtages noget under dette punkt var der enighed om følgende, medlemskort solgt efter 1.
Sep. gælder for indeværende år og det efterfølgende år. Kort solgt før 1. Sep. gælder kun for
indeværende år.
Inger J. foreslog rengøringen udliciteret, hun vil ikke mere hvis medhjælperen holder.
Jan C. ville gerne levere salgsmaterialer til folk der vil sælge firma medlemskort til forretninger og
andre i Vejen

Ref. Gumund Busk Jensen
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