DET SKER I HJERMIND

REFERAT GENERALFORSAMLING
MANDAG D. 7. JUNI 2021
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Valg af dirigent
Formandens beretning
Godkendelse af årsregnskab
Fastsættelse af kontingent og forelæggelse af budgetbudget
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Behandling af indkomne forslag
Valg af 2 revisorer.
Eventuelt

1: Carsten Lunøe blev valgt
2: Ingen aktiviteter siden sct. Hans 2020 på grund af corona. Forsamlingshuset har været lejet
ud 12 gange. Vi bruger ingen penge da fremtiden har været usikker. Vi har fået det tilskud fra
kommunen som vi plejer. Det er vigtigt at få flere medlemmer. Ros fra deltager vedrørende den
udsendte folder, flot og måske anvendelig i rekrutteringen. Folkedanserne har fået reduceret deres
betaling, vi håber det får dem til at komme når de/vi må. Der har været aktiviteter udenfor –
cykelture, gå ture og andre arrangementer kommer til (øl-smagning ). Der har været en
arbejdseftermiddag med ude og inde arbejde. Flot tilslutning, dagen endte med pizza. Vi søger om
midler til fugning af den del af huset der er trængende. I kommende år skal vi have nye foldedøre,
meget nødvendigt. Der er også indkøbt ny fryser til køkkenet. Beretningen godkendt
3: Vores kontooversigt i Nordea blev fremvist. Vi har fået mobilepay, det koster, men er en god hjælp.
Der er en ændring i betalingsterminerne, det udjævner sig til næste generalforsamling. Vi har ansvar
for hjertestarteren, den finansieres af forsamlingshuset. Husk at bruge det positivt. Godkendt
4: Der er ikke noget budget. Medlemskab 250 kr pr. Husstand- 125kr for enlige. Hvis vi får penge er
der flere områder i køkkenet der trænger bla i vindueslysningerne, der drysser puds ned.
5: Bestyrelsen fortsætter, konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.
Suppleanter : Iver og Torben. Kassereren Ann er ikke bestyrelsesmedlem.
6: Der er ikke indkomne forslag.
7: Nuværende revisorer genvalgtes. Jørgen og Vagn.
8: Formanden ønsker at vi får styr på de opgaver der skal passes så der ser pænt ud. Det kan evt
være et arbejde løbende eller et fast tidspunkt. Uddeling af områder. Det blev godt modtaget men
det skal ikke være Tordenskjolds soldater. Ivar foreslog at man startede lidt hyggeagtig hvorefter
man gik over til at udføre sine opgaver. Der var også positive kommentarer for denne måde.
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