REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
I
SKRINGSTRUP KULTUR- OG FORSAMLINGSHUS
tirsdag den 24. februar 2015.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Børge Bak
2. Valg af referent.
Sara Jakobsen
3. Formandens beretning.
Inge Carlskov fortalte i sin beretning for 2014 om et år med mange aktiviteter i forsamlingshuset og
parken. Gennemsnitlig er der foregået noget 1 – 2 gange om ugen, og huset har været brugt både til
egne arrangementer, af andre foreninger, samt til private udlejninger. Brugerne er ikke kun borgere fra
Skringstrup, men også folk, der bor længere væk, som har fået øje på mulighederne i Skringstrup
forsamlingshus.
Noget af det, vi får ros for, er at huset har en god størrelse, er velindrettet og med gode farver, der gør
det let at sætte sit personlige præg på private fester, den gode akustik, muligheden for lysdæmpning i
salen, og at lejeperioden strækker sig over 3 dage, så man har god tid til at arrangere sin fest. Endelig er
parken også et stort trækplaster, især i sommerhalvåret.
Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at huset løbende holdes ved lige, og at små som større skader
udbedres med det samme. Samtidig ser vi til stadighed på, hvordan vi kan gøre forsamlingshuset endnu
mere attraktivt at leje. Det er imidlertid ofte tiltag, der koster mange penge, som skal søges hjem
udefra.
Takket være positive tilkendegivelser fra flere fonde har det i 2014 været muligt at få opfyldt adskillige
af disse ønsker. Den jyske Sparekasse og Tuborgfondet har således bidraget med henholdsvis 20 000 kr.
og 30 000 kr. til et professionelt lydanlæg, som allerede bruges flittigt til linedance, møder og fester.
Sammen med lærred og projektor, som tidligere er bevilget af Sydbank, gør det huset til et rigtig godt
sted at holde møder og foredrag, hvilket diverse foreninger er ved at få øjnene op for.
I foråret søgte man Viborgs centrale pulje om tilskud til forbedring af lys på parkeringspladsen. Der blev
bevilget 10 000 kr., og der er med frivillig arbejdskraft nu sat 4 ekstra lamper op på den nærmeste
parkeringsplads. Det øger sikkerheden og er til stor glæde for besøgende, især i vinterhalvåret.
Forhåbentlig lykkes det i 2015 at skaffe penge til flere lamper og dermed bedre sikkerhed på de 2 andre
parkeringspladser.
Årets aktiviteter har været en blanding af traditioner og nye tiltag. Fællesspisningerne i vinterhalvåret er
en god anledning til at mødes og hygge sig sammen. De to intimkoncerter i henholdsvis foråret og
efteråret var som sædvanlig med fuldt hus og flot overskud. Sct. Hans aften var der omkring 100
mennesker, men overskuddet noget mindre end i 2013, da færre købte mad og drikkevarer. Af nye tiltag
afholdt vi fodboldcup i september med mange hold, der stillede op med sponsorstøtte fra diverse
virksomheder. Denne succès gentages i 2015. Desuden blev der som noget nyt i oktober arrangeret
kvindeaften med god mad og hyggelig underholdning. Børnearrangementerne, dvs. fastelavn, parkfest,
Halloween og juletræsfest bar præg af, at aldersgruppen 6 – 12 år ikke er ret stor i Skringstrup i disse år,
og at nabobyerne holder lignende arrangementer, så de to sidste måtte aflyses p.g.a. manglende
tilslutning

Skringstrup linedanserklub oplever stigende interesse, og der er nu 16 dansere fra nær og fjern. Der
samarbejdes med linedansere i Vammen, Løvel og nu også Simested, og man besøger hinandens
klubber.
Der er søgt lokaletilskud fra Viborg Kommune, men det kan kun lade sig gøre, hvis klubben er en
selvstændig forening med egne vedtægter. Dette er ved at blive realiseret, men lokaletilskuddet kan
først gives fra 2016. Herefter forventes øget lejeindtægt til forsamlingshuset.
Som man kan se af ovenstående har bestyrelsen forsøgt at lave en bred vifte af kulturelle tilbud og
noget for alle aldre. Ikke alle arrangementer har været en succès, men samlet set har overskuddet været
større end budgetteret, hvilket er glædeligt.
For andet år i træk er der en stigning i antallet af udlejninger. I 2014 blev det i alt til 19 udlejninger til
private eller foreninger og 30 gange til linedance. Dertil kommer forsamlingshusets egne arrangementer,
så vi må siges at være et aktivt forsamlingshus. Det nye A/V udstyr og lydanlæg får meget ros, og
bestyrelsen tror, at det kan være med til at øge efterspørgslen.
Til slut takkede formanden alle dem, der deltager i arrangementerne og på anden måde støtter op om
forsamlingshuset ved at give en hjælpende hånd, når der er behov for det Nogle slår græs og luger,
andre bager kager, laver mad, eller er med til at stille an og rydde op efter arrangementerne. Og så er
der dem, der stiller med maskiner og arbejdskraft, når der er behov for det. Endelig er der alle dem, der
støtter forsamlingshuset som sponsorer ved de forskellige arrangementer. Det er alt sammen
uvurderligt i forhold til, at vi i Skringstrup kan have et velfungerende forsamlingshus.
4. Kassereren fremlægger det reviderede driftsregnskab for 2014.
Det reviderede driftsregnskab blev udleveret til samtlige tilstedeværende. Der var en enkelt kommentar
fra revisor: vores lagerstyring skal fungere bedre.
Vi har i år haft 15 weekendudlejninger samt 4 udlejninger på hverdage, hvilket er en pæn stigning i
forhold til de sidste år. Medlemskontingenter og driftstilskud fra Viborg kommune er stabile. Vi har fået
en del donationer i år, som vi er glade for: vi fik 10.000 kr. fra kommunens centrale pulje til lamper på ppladsen, 20.000 kr. fra Den jyske Sparekasse og 30.000 kr. fra Tuborgfondet til musik- og lydanlæg. En
del af vore arrangementer gav et pænt overskud, men der var også nogle, der ikke gav så meget, eller
som vi var nødt til at aflyse. Det samlede resultatet for arrangementer endte med et lille plus i forhold til
det budgetterede. Vand og kloak var meget dyrere, end vi havde regnet med, da vi har haft et toilet, der
løb. Det er ordnet, hvilket gerne skulle kunne ses på regnskabet for 2015. Vi fik penge tilbage for gas.
Renten på kassekreditten er lidt faldende, dog er der kommet provision på, dette vil vi snakke med
Sparekassen om på vores årlige møde. Udgifterne til inventar er meget høje, men vi har fået doneret
pengene, så der er ikke trukket på kassekreditten. Der var 3.000 kr. til overs fra indkøb af lydanlæg, som
sammen med de 10.000 kr. fra kommunen er brugt til indkøb af lamper.
Vi har således i 2014 et overskud på 7.483,67 kr., når driftudgifter, afdrag og renter til Sparekassen er
betalt.
5. Skringstrup Landsbypark. Beretning fra formanden Jan Lind.
Jan har forsøgt at lave en oversigt over, hvem der bruger parken, ved så vidt muligt at besøge den, når
der var liv derovre. Mange er dem, der kommer i parken, er gæster i forsamlingshuset. Der kommer en
del og overnatter, nogle kommer cyklende og andre kørende i bil. Der er et lille problem med folk, der
bruger parken som campingplads og køre deres biler ind på græsset. De lokale spejdere, fritidsordninger
og børnehaver bruger også parken, hver 2. måned kommer de fra K8 (bofællesskab) i Viborg. De laver
mad i bålhytten og prøver at fiske i de nærliggende åer. Der cykler også mange forbi parken, en del
stopper op for at holde pause, få en kop kaffe eller bruge toilettet.
I sommerhalvåret er der hver onsdag petangue, og fra det tidlige forår til efteråret spilles der fodbold

hver søndag. Fra midt i april til hen i september er der nogen i parken stort set hver dag. Det største
problem i parken er muldvarpene.
Vi fik overbevist kommunen om, at de skulle klippe græs i parken, de slår dog kun de store arealer, men
vi har fået penge til en lille havetraktor med knækstyring og en græstrimmer. Parkens maskine bruges
også til at klippe græsset omkring forsamlingshuset. Vi er glade for bevillingen, men bekymrede for
udgifterne til benzin og evt. reparationer.
I det tidlige forår blev træerne stynet, der var lidt bekymring for, om de ville komme sig, men de blev
rigtig pæne at se på. Træer og buske på indianerstierne skal klippes i den kommende sæson. Tirsdag i
hver 2. uge fra april mødes parkholdet et par timer om aftenen. Det ville være rart med flere hænder, da
der er meget, der ikke kan nås på de planlagte aftener, så Jan og Frede bruger lidt ekstra tid på parken.
Der skal rettes en særlig tak til Jørgen Wulff for træstammer og Torben Carlskov for lån af trækløver.
Tak til vandværket for vand i parken, der bliver ikke brugt ret meget, da vandhanen lukker automatisk.
I fremtiden vil vi gerne have lidt mere plads til klipper og redskaber. Vi har fået bevilget 30.000 kr. ex
moms til at bygge et redskabs/opbevarings skur for. Peter Byg er kontaktet, Jan venter på skitser. Vi ser
gerne, at der kommer nogen og bygger det, og vi selv kun skal stå for at rydde plads og indrette.
6. Indkomne forslag
o Godkendelse af tinglysning af vandledning (Hans Henrik Skaaning).
Bestyrelsen i Skringstrup vandværk har besluttet at lægge sig sammen med Skals vandværk. De
stiller mange krav, så som at vandledninger på privat jord skal være tinglyste. Tinglysningskontoret
har påpeget, at forsamlingshusets vedtægter siger, at dette først skal godkendes af bestyrelsen og
derefter på generalforsamlingen. Rent praktisk har tinglysningen ingen betydning, den giver blot
vandværket ret til at komme og reparere vandledningen. Der afholdes almindelig afstemning:
tinglysningen godkendes enstemmigt.
o Forhøjelse af kontingent for enlige til 150 kr.
Allerede sidste år var der snak om at hæve kontingentet fra 100 kr. til 150 kr. for enlige. Dette blev
sidste år fremsat under evt., og bestyrelsen blev bedt og at fremsætte det som punkt på
dagsordenen i år. Forslaget er godkendt, med 2 stemmer imod og 30 stemmer for.
o Afstemning om tilnavn til Skringstrup (hvad vil vi være kendt for?).
Det sidste borgermøde den 20. januar handlede om Fjordklyngesamarbejdet. Projektet
landsbyklynger, som ledes af Aalborg universitet med støtte fra Ministeriet for by, bolig
landdistrikter, går ud på at se, om man kan styrke de små byer i storkommunerne ved, at man
arbejder sammen om ting som f.eks bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Samtidig er det
vigtigt, at hver landsby værner om sit særpræg.
Hvad vil vi i Skringstrup gerne være kendt for? Vi har for eksempel mange nattergale, en
beliggenhed mellem 2 ådale og en fantastisk natur. Der var kommet 3 forslag.
1) Nattergalenes landsby (ingen stemmer)
2 )Landsbyen i centrum (Ingen stemmer)
3) Landsbyen mellem ådalene (valgt enstemmigt).
7. Orientering om bestyrelsens budget for 2015.
Der er ikke de store ændringer i budgettet for 2015.
Indtægter for medlemskontingent, tilskud fra kommunen og egne arrangementer forventes at blive som
i 2014. Vi får en lidt dyrere forsikring på grund af lydanlægget. Parkudgifterne er under kontoen
vedligehold. Spørgsmålet er, om den skal havde sin egen plads i regnskabet? Dette tages op bestyrelsen
og Parkudvalget imellem.
8. Fastsættelse af husleje og kontingent.
Bestyrelsen ønsker at fastholde huslejen.
Kontingentet forbliver 300 kr. pr. husstand og stiger til 150 kr. for enlige.

9. Valg til bestyrelsen, på valg er
o Inge Carlskov (genopstiller ikke)
o Heinrich Overgård (genopstiller)
o Rudy Bay (genopstiller ikke)
o Turi Bay (genopstiller)
Turi og Heinrich genopstiller og modtager valg. Forslag fra forsamlingen: ingen. Vi lader de to pladser
stå åbne.
10. Valg af revisor
Jørgen Wulff er på valg. Genopstiller og modtager valg.
11. Evt., hvorunder intet kan vedtages.
Hus generalforsamling i Vandværket: Tirsdag d. 3. marts kl. 18:30.

