Referat af Generalforsamling Mårum Forsamlingshus 23. februar 2019

1. Valg af dirigent.
Bjarne Jørgensen blev foreslået som dirigent og tog mod opgaven.
Dirigenten konstaterede at der var indkaldt lovligt efter vedtægterne. Der blev ytret ønske
fra dirigenten om, at både regnskab og dagsorden for generalforsamling blev sendt ud på
mail inden mødet, i stedet for at det skulle ses på hjemmesiden.

2. Valg af referent
Sus. Drost

3. Formandens beretning. V. Susanna van Overeem og bestyrelsen
Der blev vist billeder fra årets aktiviteter som blev understøttet af formandens beretning
om strategi, aktiviteter og planer.
Bestyrelsen har været på kursus ift. fundraising,
Bestyrelsen har afholdt strategimøde for forsamlingshuset. Strategien er at
forsamlingshuset skal være det sted man mødes og stedet, hvor der kan udvikles sociale
netværk.
Der er doneret 4000 kr. fra Det Grønne Hus til indkøb af feltsenge til pilgrimme der kan
overnatte i forsamlingshuset.
Huset kan lånes til afholdelse af foredrag når forsamlingshuset står for drikkevaresalget i
forbindelse med arrangementet.
Forsamlingshuset har fået ny hjemmeside (den er flot)
14 nye medlemmer i ’18, et medlemskab er et husstandsmedlemsskab.
Der er doneret 10.000 kr. til nye borde samt køle- og fryseskab.
Sponsorerne takkes.

4. Regnskab og budget. V. Kasserer Ninna Tinghuus.
Regnskabet gennemgås og godkendes af generalforsamlingen.

5. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag

6. Bestyrelsen stiller forslag til generalforsamling.
Bestyrelsen har ide til nye veje for forsamlingshuset.
Generalforsamlingen spørges fra bestyrelsen om tilslutning til at undersøge muligheder for
et nyt forsamlingshus. Ønsket er at få større opbakning fra lokalsamfundet om
forsamlingshuset og aktiviteter såsom aktiviteter for de ældre borgere og evt. legestue, der
blev foreslået omklædnings/klubfaciliteter for idræt eksempelvis cykling.
Der blev talt om at der kunne tænkes i hesteturisme og workshop for borgerne om
forsamlingshuset.
Huset trænger til gennemgående renovering og køkken- samt toiletfaciliteter kunne
ønskes bedre i forhold til større arrangementer og udlejninger.
Der blev søgt midler til renovering i Realdania og der kom desværre afslag, idet de ikke
støtter renovering men gerne nye bygninger. Her fortælles bla. om projekt i Knebel på
Mols. Der skal ligeledes være tegn på større aktivitet og her kom der forslag fra
generalforsamlingen; såsom medlemmer der kan være ambassadører for
forsamlingshuset i lokalområdet, der kunne laves foldere til tilflyttere som kunne ligge hos
ejendomsmæglere og på kommunen.

7. Kontingent.
Bestyrelsen forslår at kontingentet fortsætter uændret. - Dette blev vedtaget

8. Valg til bestyrelsen.
Følgende medlemmer er på valg:
Formand Susanna van Overeem – Genopstiller og genvalgt
Næstformand Leif Andersen – Genopstiller og genvalgt
Kasserer Ninna Tinghuus – Træder ud af bestyrelsen Erland Rasmussen valgt som ny
kasserer
Bestyrelsesmedlem Nicolaj Jørgensen – Genopstiller og genvalgt

9. Valg af suppleant
Suppleant Anita Petersen – Genopstiller og genvalgt
Suppleant Tage Hørup – Genopstiller og genvalgt

10. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
Foreningens revisor forestår revisionen.

11. Eventuelt.
Intet til dette punkt.

12.Tisvildevejen.
Pia Niebuhr orienterede om Esrum-Tisvildevejen, hvad der er sket i 2018 og de
muligheder og udvikling af området, ruten tilfører vores område.

