REFERAT - GENERALFORSAMLING
MÅRUM FORSAMLINGSHUS
22.FEBRUAR 2020
AD 1. VALG AF DIRIGENT
Bestyrelsen pegede på Vagn Boeskov, som herefter blev valgt.
Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen indkaldt efter reglerne.
AD. 2. VALG AF REFERENT
Sus Drost
AD. 3. FORMANDENS BERETNING V. FORMAND SUSANNA VAN OVEREEM
Oprettet bestyrelsesudvalg. På bagkanten af generalforsamlingen i 2019 blev der oprettet et
bestyrelsesudvalg. Udvalget kan deltage i bestyrelsesmøde og bliver orienteret på næsten lige fod
med bestyrelsen. I udvalget er der på nuværende tidspunkt 5 medlemmer. Flere til at løfte.
Rekord mange mennesker i forsamlingshuset. I 2019 havde i alt 1370 gæster i
forsamlingshuset til et eller flere af vores mange arrangementer. Udlejningerne er ikke medregnet.
Rekord mange arrangementer. 2019 var også året hvor vi har slået vore rekord i arrangementer.
Projekt ”Nyt Forsamlingshus”. I maj 2019 havde vi en workshop, hvor vi fik en fornemmelse af
folks ønsker og behov. Vi kunne godt have ønsket os flere deltagere.
I oktober satte bestyrelse og udvalg sig sammen og talte om de ting, der kom frem på
workshoppen.
Vi arbejder nu videre med at kigge efter en god placering.
Samtidig skal vi selvfølgelig vedligeholde det nuværende hus og ikke mindst skabe større
opbakning fra lokalsamfundet.
Udlejninger. I 2019 havde vi 19 udlejninger, det er lige i underkanten.
Medlemmer. 68 husstande er medlem af forsamlingshuset. Vi skal i 2020 arbejde på at få flere.
Donation. Der er doneret 10.000 kr. til kaffemaskine af Det Grønne Hus, Susanna og Birgitte
modtog beløbet ved en festlighed.
Sponsor. 19 lokale virksomheder støtter forsamlingshuset, og det har resulteret i nye skabe.

Fællesspisning – en stor succes fra start. Der er ca. 40 deltagere i gennemsnit, der etableres et
madudvalg. Der er møde herom i forsamlingshuset den 10. marts for de frivillige.
Musikaftener. Det er besluttet, at der skal være mindst 2 musikaftener/koncerter om året.
Bestyrelsen vil gerne oprette et musikpanel, som kan hjælpe med at udvælge bands og temaer for
kommende musikaftener. Ønsker man at deltage i musikpanelet, kan man kontakte Bo Tønder fra
bestyrelsen.
Koncert den 23. januar 2021 med Anders Blichfeldt. Det er noget af scoop, at vi får Anders
Blichfeldt til at spille i Mårum Forsamlingshus. Anders er tidligere forsanger i Big Fat Snake og kan
ses i flere aktuelle programmer i øjeblikket.
AD. 4. REGNSKAB, VED KASSERER ERLAND RASMUSSEN
Regnskabet er sendt ud forud for generalforsamlingen, der er et fornuftigt driftsresultat.
Den likvide beholdning er øget til 84.000 kr. Dette beløb må genre øges i forhold til et nyt hus.
Der er indført elektronisk regnskabsstyring, det har voldt lidt indkøringsvanskeligheder, men det
letter regnskabsstyringen.
Spørgsmål fra medlem: Om budget med stigning i den likvide beholdning er realistisk. Der svares
at det mener bestyrelsen i kraft af flere medlemmer, flere sponsorer og arrangementer.
Regnskabet godkendt.
AD. 5. INDKOMNE FORSLAG.
Ingen.
AD. 6. KONTINGENT
Forslag fra bestyrelsen:
Kontingentet fremover bliver per person i stedet for husstand. Der foreslås 150 kr. pr. person.
Dette vil øge medlemstallet til omkring det dobbelte.
Ingen aldersgrænser for medlemskab hverken nedad eller opad.
Det pointeres at alle er velkomne til arrangementer, som f.eks. fællesspisning uanset medlemskab
eller ej.
Forslaget blev vedtaget.
AD. 7. VALG TIL BESTYRELSEN
Susanna van Overeem genopstillede og blev valgt
Torben Boman Larsen genopstillede ikke, i stedet blev Anette Bisgaard valgt.
Birgitte Thomsen genopstillede og blev valgt
Bo Tønder genopstillede og blev valgt

AD. 8. VALG AF SUPPLEANTER
Anita Petersen ønsker ikke genvalg, Mads Kromann stillede op og blev valgt
Tage Hørup genopstillede og blev valgt
AD. 9. VALG AF BILAGSKONTROLLANT
Morten Brun stillede op og blev valgt
AD. 10. EVENTUELT
Lokalråd afholder møde den 25. februar i Mårum forsamlingshus, hvor der er borgermøde og den
lokale trafikplan er på dagsorden.
Kræftens bekæmpelse mangler indsamlingsleder i vores lokalområde. Hvis nogen ønsker at være
kampagneleder for indsamling eller frivillig indsamler kontakter man Susanna von Overeem.
Der mindes om at der er sogneindsamling ved Folkekirkens Nødhjælp den 8. marts. Hvis man
gerne vil være indsamler kan man kontakte Mads Bennedsen tlf.: 24252788.
AD. 11. TISVILDEVEJEN VED GITTE CHRISTENSEN
Der er behov for sengepladser, hvor vandrere mod betaling kan overnatte på ruten. Hvis man har
et ledigt værelse kan man kontakte Pia Niebuhr.
Der er oprettet ”Gå til Pilgrim”, hvor frivillige mødes og arbejder i forskellige grupper om
Tisvildevejen, der er sti-gruppe, mediegruppe, ture-gruppe og formidlingsgruppe. Man kan møde
op og være frivillig første torsdag i måneden klokken 18.30 på Ramløse Skole i kantinen.
__________
Generalforsamlingen afsluttes i god ro og orden.

