
1: Carsten Lunøe blev valgt som dirigent

2: Formanden betterede om at 2021 blev et anderledes år end 2020. Corona var skyld i mange aflysninger, 
men vi har været heldige med en del udlejninger hen over sommeren, så vores økonomi ikke ser så dårlig ud som frygtet. 
Grundet Corona har Viborg kommune tildelt forsamlingshuset, yderlig tilskud.

Vi har i årets løb lavet en del investeringer, i køkkenet med ny ovn og gaskomfur, samt udskiftning af eltavle til 
termosikringer. Ved Kommunen blev der søgt midler til klima og energiforbedring, det lykkes at få tilskud til fugning af 
gavlen mod øst. Prisen blev 110.000. Med tilskud fra kommunen og frivilliges indsats, som kommunen også gav tilskud 
til endte vi med at bruge ca. 40.000 af egn kasse. Tak til de frivillige.

Ny asfalt gennem byen inden sommerferien, det betyder at renovering af kloak og regnvand gennem byen skubbes til 
2035.

April sidste år havde vi stor arbejdsdag hvor vi arbejdede i på både boldbanen, legepladsen, Petanque banen 
og forsamlingshuset. En fantastisk dag, hvor der var mange fremmødte. Dagen blev afsluttet med pizza og hygge i for-
samlingshuset. I 2021 blev der også afholdt Skt. Hans på byens boldbane. Borgerne fik en snak og der blev købt håndba-
jer og pølser til fordel for forsamlingshuset og byen. Vi tændte bål og sang. En rigtig dejlig aften. 
Stor tak til alle de fremmødte.

Ølsmagning blev igen en kæmpe succes, udsolgt inden et opslag kom på Facebook. Tak til de drenge der år efter år laver 
dette arrangement med stor perfektionisme og ildhu. 

Andet arrangement der er en kæmpe succes er sangaften i fællesskab med menighedsrådet, som også trækker fulde 
huse. Stor tak til Menighedsrådet for det gode samarbejde.

Gåklubben har sin fast gåtid hver mandag. Tiderne for start er forskellige fra vintertid til sommertid.

Bogklubben har haft det svært i Corona tiden, håber den kommer i gang igen.

Bestyrelsen har planer om at bede borgerne om hjælp til de små jobs der er i byen. F.eks. vaske vinduer 
i forsamlingshuset en gang om måneden. Ikke noget med faste tidspunkter. 
Opgaverne vil blive annonceret på Facebook og i borgernes postkasser. 
Håber rigtig mange vil bakke op omkring disse opgaver, jo flere jo bedre. 

Afslutningsvis opfordret formanden til at hvis vi vil huset og byen er vi nød til at stå sammen og hjælpe hinanden med de 
fælles ting der er i byen.

FORSAMLINGSHUS OG BORGERFORENING
www.hjermindby.dk

REFERAT GENERALFORSAMLING
TIRSDAG D. 5. APRIL 2022

DET SKER I HJERMIND

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af årsregnskab
4. Fastsættelse af kontingent og forelæggelse af budgetbudget
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af 2 revisorer.
8. Eventuelt



3: Vores regnskab blev gennemgået af kasseren og formanden. Resultatet var -75709,15. 
Tiltrods for resultatet, som skyldes anskaffelser og fugning af huset, har vi en sund 
økonomi knap 90.000 i 
likvidebeholdning. Regnskabet blev godkendt.

4: Der er ikke noget budget. Medlemskab fastholds til 250 kr pr. Husstand- 125kr for 
enlige. Borgerne opfordres til at melde sin ind i foreningen. Se i den omdelte folder.

5: Tove ønsket ikke genvalg til bestyrelsen. Stor tak til Tove for hendes mange år i bestyr-
elsen.
Nyt medlem i bestyrelsen er Anette Solberg. Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkom-
mende bestyrelsesmøde. 
Suppleanter: Randi Bebe og Torben Svenningsen. Kassereren Ann er ikke bestyr-
elsesmedlem.

6: Der er ikke indkomne forslag.

7: Nuværende revisorer genvalgtes. Jørgen og Vagn.

8: Det blev drøftet hvad der skulle til for at vi kunne skabe noget mere sammenhold. At vi 
kunne få flere til at bidrage til at løse de få små opgaver der er i byen og omkring forsam-
lingshuset. Hvis vi ikke vil Forsamlingshuset og byen vil vores lille skønne samfund ikke 
kunne opretsholdes. Og et evt. salg af forsamlingshuset  kunne komme på tale, hvilket vi 
på ingenmåder ønsker, men blot kan frygte vil blive en realitet.

Generalforsamlingen sluttede kl 20.30

09-04 202 / KA

Husk at forny medlems-
skabet af Hjermind 
Forsamlingshus 
og Borgerforening.

Det koster kun 250 for en 
hustand  / 125 for enlige

Beløbet kan betales som 
en bankoverførsel på: 
Reg.2331 konto nr. 
3600150056

Husk at skrive navn og 
adresse på overførslen.
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