
Referat af generalforsamling lørdag den 11. september 2021 

 

 Vagn Boeskov blev valgt som ordstyrer og Anita Petersen som referent.  

Vagn kunne bekræfte at der var indkaldt til generalforsamlingen rettidigt.  

 Susanna kom med sin beretning:  

2020 kunne havde været forrygende, desværre måtte vi skyde en hvid pil efter det, men vi fik set 

vores dejlige skov – desværre havde vi kun 1 arrangement og det var generalforsamlingen. 

Vi har fået en ny Olietank, OJ VVS har sponsoreret arbejdstiden. 

Vi har fået nye lamper sat op, Sydkystens el har sponsoreret lamperne. 

Vi siger mange tak for det.  

Vi har modtaget kr. 20.000,- fra Fog-fonden til nye vinduer og døre og har selv lagt kr. 40.000,-  i 

puljen så du er der sat nye vinduer og døre i huset. 

Der har været optagelser til serien Far som blev vist i foråret 2021.  

Men nu er vi i gang igen, og det er vi glade for. Vi har større opbakning men der er lang vej endnu, 

og vi får svært ved at søge fonde hvis ikke vi kan fremvise en større medlemsskare. Vi har 

simpelthen brug for en større opbakning fra lokalsamfundet.  

Umiddelbart ser det ud som om vi har fået flere medlemmer, men det er på grund af de ændrede 

medlemsvilkår, så vi nu er tilmeldt som personer og ikke som husstande – så husk at tilmelde hele 

familien.  

Vi tager igen fat på fællesspisning som har været en stor succes før Corona.  Næste gang bliver den 

27. oktober og for at vi kan få det op at køre igen, skal vi bruge nogle friske hænder – ingen hjælp 

ingen fællesspisning. Gitte og Anette står for det første arrangement og henvendelse kan ske til 

dem.  

Musik i Mårum i det nye år. Til oktober kommer Ander Blichfeldt og der er allerede udsolgt.  

30. oktober er der Halloween for børn og voksne, der vil være spisning i forsamlingshuset, 

hvorefter man går i skoven, hvor der sker ting og sager. – tilmelding kan ske på vores hjemmeside, 

og der vil stå mere i Guiden.  Statister søges til Halloween arrangementet.  

11. november kommer Pernille Aalund og holder foredrag om ”Tro, lykke og livsvalg.  

Der bliver juletræstænding med æbleskiver i forsamlingshuset.  

Beretningen blev godkendt.  

 

 



 Kasser Erland Rasmussen kom med en kort beskrivelse af vores økonomi.  

2020 bar præg af de manglende aktiviteter, men på trods af det har vi kr. 140.000,- på bogen. 

Bestyrelsen har besluttet at ikke medlemmer skal betale kr. 1500,- i depositum, så de vil altid stå 

på bogen, men er jo ikke til disposition.  Dette gør vi da vi har haft et par uheldige situationer i 

2019.  

Vi har fået kr. 20.000,- ekstra fra kommunen på grund af Corona.  

Regnskabet er nu bilagsløst, derfor skal der ikke vælges nogen bilagsrepræsentant mere, da 

revisoren klar det hele nu.  

Regnskabet blev godkendt.  

 Der var ingen indkomne forslag.  

 Ingen ændringer i kontingentet.  

 Bestyrelse på valg:  

Leif genopstiller – og blev valgt.  

Erland genopstiller – og blev valgt.  

Nicolaj genopstiller – og blev valgt.  

Suppleanter Mads og Tage har ikke givet udtryk for om de ville genopstille derfor blev der valgt 2 

nye nemlig Morten Bruun og Finn Gaarskjær.  

Der blev informeret om at suppleanter deltog på lige fod med andre medlemmer af bestyrelsen, 

dog uden stemmeret.  

 Under eventuelt blev der forespurgt om det var muligt at arbejde på en bedre akustik i den  

store sal, der er flere som har klaget over den dårlige akustik. Det er svært at tale sammen til de 

større musikarrangementer blandt andet.  

Der skal nok fagfolk til at undersøge om det kan gøres bedre end det er nu.  

Ligeledes blev der spurgt ind til hvornår bestyrelsen regnede med at vi skulle have det nye 

forsamlingshus – bestyrelsen mente det lå 5-10 år ude i fremtiden.  

Tanken med et nyt forsamlingshus er blandt andet på grund af, at vi nu har et meget nedslidt hus 

og der er ikke handicapadgang til toiletter. Der er også et hus hvor køkkenforholdene er 

utidssvarende. Dernæst kunne vi godt tænke os et hus som var mere tilgængeligt for alle. 

Der var et par kommentarer til snakken tidligere omkring medlemstilgang eller mangel på samme.  

o Vi skal huske at levere foldere til nye naboer. Måske det skal organiseres   

o Man kunne lægge foldere til ejendomsmæglerne.  

o Jævnlige facebookopslag. 

o Måske et nyt navn, så det ikke kun var Mårum forsamlingshus. 



Det var de forslag der kom fra forsamlingen til bestyrelsen, som tager det op.  

Til slut var der lidt informationer om hvad der sker i lokalområdet:  

 21. september er der skovvandring med foredrag om den nye nationalpark – se mere hos 

lokalrådet.  

 13. oktober vil der være en mindre demonstration på Ny Mårumvej – se nærmere på 

facebook om tid og sted for start af demonstrationen.  

 Tisvildevejen. Der var en buket blomster til Gitte, for hendes store indsats i lokalområdet, 

ikke mindst omkring Tilsvilderuten.  

 Finn tak for turen i dag. 

Efterfølgende gik vi over til en dejlig middag, med meget hyggesnak med nye og gamle bekendte. 


