Referat
Generalforsamling Mårum Forsamlingshus
Lørdag den 3. marts 2018
Ad 1. Valg af dirigent
Bjarne Jørgensen, Kagerup blev valgt til dirigent.
Ad 2. Valg af referent
Gitte Christiansen, Mårum blev valgt til referent.
Ad 3. Formandens beretning
På slides blev vist billeder fra de forskellige arrangementer i 2017 (Fastelavn,
affaldsindsamling, musikaften, Sankt hans, landsbydag, foredrag og halloween.
Strategiplanen virker. Vi har i 2017 øget udlejningen fra 15 til 23 årlige udlejninger og fået
15 nye medlemmer.
I 2017 fik vi også:
•
•
•
•
•
•

Malet toiletterne
Købt ny flagstang
Købt ny opvaskemaskine
Renoveret Hessemosevej
MobilePay til forsamlingshuset
Igangsat kvartalsmøder med de øvrige forsamlingshuse i kommunen

Nyt i 2018.
Siden årsskiftet er der arbejdet på at få tilknyttet sponsorer og der allerede 12 sponsorer
på tavlen, hjemmeside og folder.
Det koster 1.000 kr. + moms om året, og man kan henvende sig til Birgitte Thomsen.
Musikaften 17. marts. Lark er på scenen. Ønsker man at få billetter, skal man forudbestille
nu, da der muligvis bliver udsolgt.
Beretningen blev taget til efterretning.
Ad 4. Regnskab og budget
Regnskabet blev gennemgået med følgende opmærksomhedspunkter.
Opvaskemaskinen er betalt over driften og ikke som budgetteret, taget fra opsparingen.
Det betyder, at der fortsat er en opsparing på 40.000 kr.
Der blev budgetteret med et underskud sidste år, det blev kun halvt så stort.
Budget 2018 er igen med et lille underskud, da man gerne vil give arbejdet med
arrangementer et år mere og forhåbentlig få endnu flere udlejninger og folk i huset.
Der er ingen gæld, og der er penge på kontoen.

Regnskabet er godkendt.
Ad 5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
Ad 6. Forslag fra generalforsamling til bestyrelsen
Bestyrelsen vil gerne have input fra medlemmerne til arrangementer eller til andet, som
bestyrelsen kan arbejde med.
Der kom forslag om at udskifte oliefyret med en varmepumpe.
Hvis du har en ide, så tag fat i bestyrelsen også ideer, som bestyrelsen kan arbejde videre
med.
Forslag – Foredrag om den lokale historie, natur osv.
Ad 7. Søgning i fonde
Vi får besked fra Underværker i løbet af foråret.
Der var en gennemgang af projektet, og man kan følge med på hjemmesiden.
Der vil være brug for frivillige til at hjælpe. Der bliver skrevet ud til medlemmerne om at
tilmelde sig arbejdsgruppen.
Knud Petersen, Kagerup er projektleder.
Nu hvor materialet er lavet, vil der blive søgt i flere fonde.
Arbejdsprocessen er planlagt til, at der kan være udlejning under ombygningen.
Der arbejdes på, at det nye køkken kan komme til at leve op til fødevarestyrelsens krav.
I det budget, som der er lavet nu, er der luft og moms er medregnet.

Ad 8. Kontingent
Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret. Der blev stillet forslag om at hæve kontingentet
til 250 kr. Det nuværende kontingent på 200 kr. blev vedtaget og ændringsforslag tages op
til næste år.
Ad 9. Valg til bestyrelsen
Ninna Tinghuse fortsætter som kasserer
Birgitte Thomsen blev valgt til bestyrelsen
Torben Larsen fortsætter
Bo Tønder fortsætter
Ad 10. Valg af suppleant
Tage Hørup fortsætter
Anita Petersen blev valgt til suppleant
Ad 11. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
Nuværende revisor påtager sig også opgaven som bilagskontrollant

Ad 12. Tisvildevejen
Pia Niebuhr fortalte om Tisvildevejen og de muligheder, det kan give vores lokalsamfund.
Ønskes flere oplysninger, kontakt Pia Niebuhr.
Ad 13. Eventuelt
Godt hus at være i.
Mangler udvendig belysning
Forslag til skydedøre ved terrasse.

